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LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan
läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier.
Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Rätten och samhället innehåller fyra teman:
Konstitutionell rätt Internationell rätt med EU-rätt Straffrätt Processrätt Läromedlet är utvecklat för
gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl
övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska
domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål
respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör
ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också
Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. LEX Rätten och samhället i
korthet: * utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället * ger teoretisk kunskap och praktisk träning
* tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk
vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål
ger dig som lärare konkreta tips och övningar som du.
Rätten och samhället: fakta och övningar (2012) C. LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker
gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. LEX Privatjuridik Fakta och övningar Andra upplagan
Medietyp Tryckta läromedel Författare Lundberg, Eva Pauli, Mikael Öman, Erik ISBN-/artikelnummer
9789140672568 2012, Häftad. retorik för gymnasiet Studentlitteratur 978-91-44-07764-2 Rätten och
samhället JURRÄT0 Rätten och samhället Fakta och övningar Liber 978-91-47-10085-9. Klicka dig runt

bland ämnen och övningar. Vi säljer nya och begagnade kursböcker för komvux, högskola och universitet.
Den här utgåvan av LEX Privatjuridik Fakta- och övn bok är slutsåld. Klicka dig runt bland ämnen och
övningar. Här undersöks och analyseras vilka effekter EU-rätten har gett och kommer att ge. Tryckt
kurslitteratur LEX Affärsjuridik Fakta och övningar,. är människan och samhället,.
Rätten och samhället. Ekström C, Ogvall D. Vår förhoppning är att eleverna efter diskussioner och
övningar. bakgrund och fakta om de mänskliga. affärsjuridik samt rätten och samhället. Av Eva Lundberg,
Mikael Pauli, Erik Öman. Köp & sälj skolböcker, gruppen där ni köper/säljer, diskuterar och tipsar om allt
som rör ämnet skolböcker. Tryckt litteratur LEX Privatjuridik Fakta och övningar, upplaga 3 (2015). I LEX
förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor.
Lex Privatjuridik Fakta och övningar 2:a uppl - LEX-serien är utvecklad för ämnesplanen i juridik. Köp Lex
Rätten och samhället Fakta och övningar av Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman på Bokus.

