Aşağıda sizin için hazırladığımız Avukat Dr. Hennig'in Avukatlık Bürosu'nun sunduğu
hizmetleri ve hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
Dr. Hennig avukatlık bürosu sadece ceza hukuku alanında çalışmaktadır. Sizi ceza ve genel
düzene aykırılık durumlarda hem küçük hem büyük davalarda destekliyoruz. Kendi
alanımımızda üstün ve mümkün olan en iyi şekilde hedefe ulaşmak için kararlıyız. Biz
savunmayı genel bir meslek olarak görmüyoruz. Adil yargılanma için büyük mücadele
ediyoruz. Bunu ahlaki yükümlülük olarak görüyoruz ve en büyük titizlikle sanık haklarını
korumaya çalışıyoruz. Bu durumda müvekkilimizin isteğini en iyi şekilde yerine getirmek ana
prensibimizdir.
Hizmetlerimiz sermaye suçların ceza savunma (örneğin cinayet ve niteliksiz adam öldürme),
cinsel suçlar (örneğin taciz, tecavüz), saldırı suçlarının üzerinde (örneğin soygun, gasp,
dolandırıcılık, hırsızlık, zimmete para Geçirme gibi) mülkiyet suçları ve uyuşturucu suçları
(narkotik) arasında değişmektedir. Ayrıca trafik suçları ve adalet idaresi suçlarında (örneğin
yeminsiz yanlış beyanı, sahte suçlama) size hizmetimizi sunuyoruz.
Temyiz davalarıda (itiraz ve revizyon) hizmetimize dahildir. Sizi suç ile bağlantılı olan medeni
tazminat davalarında da temsil ediyoruz. Bir ceza davasında tanıksanız, bizden
tanıklık/şahitlik yardımı alabilirsiniz.
Bir ceza davasında eğer sanıksanız mümkünatı oldukça erken bizimle irtibata geçiniz ve
polise karşı herhangi bir açıklama yapmayınız. Hiçbir hukuk dalında avukatsal bakım ceza
hukukundaki kadar önemli değildir. Ceza takibinde devlet, vatandaşların temel haklarına çok
ağır müdahale ettiğinden dolayı bizim gibi yetkili ve kendi alanımımızda üstün avukata
ihtiyacınız olabilir. Bize ne kadar erken ulaşırsanız o kadar iyi bir sonuç elde edebiliriz,
hazırlık soruşturmasında bile davanın sonuçlandırmasını sağlayabiliriz.
Müvekkillerimiz bugüne dek bütün hizmetlerimizle çok memnun kaldıklarını ve bizi takdir
ettiklerini biliyoruz. Avukat Dr. Hennig kendisi sıradanlıkla asla tatmin olmayan ve sürekli
olağanüstü sonuçları elde eden bir avukattır. Mükemmellik ve özveri Avukatlık büromuzun
temel değerlerinden biridir. Bu yüksek standartı her müvekkilimize sunuyoruz, bu küçük veya
büyük davadan, suçlu ve suçsuz olmanızdan bağımsızdır.
Aşağıda Avukat Dr. Hennig hakkında Vita bilgileri ve profesyonel uzmanlık alanında bilgiler
bulabilirsiniz.
Pratik deneyimler ve tutarlı uzmanlık
Yargıç, hakimlik ve uluslararası büyük hukuk bürosunda kariyer başlatmak için farklı teklifler
almasına rağmen Avukat Dr. Hennig kendi ceza hukukuna uzmanlaşmış Avukatlık Bürosu'nu
açmıştır. O zamandan beri ceza davalarında sanık kişilerin haklarını büyük bir mücadeyle ve
kararlılıkla koruyor.
Bilgininin avantajı: Ceza hukuku öğretim ve araştırma deneyimli yıllar
Avukat Dr. Hennig ayrıca uzun süredir doçent olarak ceza hukuku ve ceza usul hukukunda
bundan başka medeni Hukukta özellikle kurumsal ve ticari hukuk alanında ders veriyor.
Hemen hemen tüm hukuk öğrenciler devlet sınavına girmeden önce özel dershanelere
yazılıp bir yıllık hazırlanma ve tekrarlama kurslarında devlet sınavlarına hazırlanıyorlar.
Avukat Dr. Hennig 2010 yılından beri en eski özel hukuk dershanelerinden beri, Alpmann
und Schmidt, Kiel ve Hamburg şubelerinde özel öğretim görevlisidir. 2014 yılında Kiel
Şubesi'ni iş ortağı Jan-Christian Thum ile almıştır ve yönetimine üstlenmiştir.
Yanısıra Avukat Dr. Hennig ceza hukuku Alanında birçok yayınları vardır (tıklayınız).

Öğretim nedeniyle kendisi her zaman yüksek mahkeme ceza hukukuyla karşıkarşıya gelir ve
bu bilgileri hızla müvekkillerinin davalarında kullanır. Bu güncel bilgi bir ceza savunma
Avukatı olarak günlük işlerinde çok değerlidir ve önem sağlamaktadır.
Özel dershanede doçent olduğundan dolayı maddi ceza hukukunu ve ceza muhakemesi
hukukunu geniş bir kitleye ilettiği için, olağanüstü teknik uzmanlığı vardır ve bunu her süreçte
ve davada değerli olduğunu kanıtlamaktadır. Stajını ceza hukuku alanında yapmıştır ve
ikinci devlet sınavı'nda eyaletinde en iyi not ortalamasını elde etmiştir.
Staj yaptığı süreçte Avukat Dr. Hennig tutarlı bir şekilde ceza hukuku alanında uzmanlaşmış
ve ikinci devlet sınavı'nda da bu alanı seçmiştir.
Avukat Dr. Hennig Kiel Savcılığı'nda (cinsel suçlar ve gençlik ceza hukuku bölümü), büyük
bir Avukatlık bürosunda ekonomik suçlara ilişkin ceza hukuku Bölümü'nde ve Hamburgun en
bilinen ve sayılan Avukatlarından birinde stajyer olarak çalışmıştır. Özellikle burada pratik
becerilerini iş ceza hukukunda ve cinsel ve denetim kanununda genişletmiş ve
derinleştirmiştir.
Ikinci devlet sınavına Hamburgun yüksek Eyalet Mahkemesinde girmiştir. Hamburg, Bremen
ve Schleswig- Holstein eyaletlerinde ortak denetim ofisinden yüz mezunun üzerinden en iyisi
olarak mezun olmuştur.
Ödüllü Doktora iur. summa cum laude
Staja başlamadan önce Avukat Dr. Hennig Kiel, Hamburg ve araştırmanın bir parçası olarak
Amerikan Birleşik Devletlerinde Berkeley Elit Üniversitesinde doktorasını yazmıştır.
Araştırmasının bir konusu da bir ceza yargılamasındaki fikir alışverişiydi. Tezi birçok
burslardan- özel olarak Friedrich-Naumann-Vakfından - teşvik edilmiştir. Bunun için gerekli
amaçları Eğitim ve Araştırma Federal Bakanlığı karşılamıştır. Tez en yüksek derece summa
cum laude ile ödüllendirilmiştir ve Dr. Hennig Kiel Doctores Ödülü'nü kazanmıştır.
Master of Mediation
Promosyonuna paralel olarak Avukat Dr. Hennig en prestijli kurumlarından biri olan açık
Üniversite'si Hagen’de Master of Mediation (M.M.) ekonomi arabuluculuk dalında mezun
olmuştur. Çalışmanın konusu özellikle müzakere teknikleri olmuştur. Bu beceriler bir
savunma avukatının günlük işlerinde büyük bir yer alır ve olmazsa olmazıdır. Çalışma en
yüksek notuyla 1.0 ile değerlendirilmiştir.
Avukat Dr. Hennig Christian-Albrechts- Üniversitesinde hukuk okumuştur ve ilk devlet
sınavına sadece sekiz sömestr sonra girip çift haneli bir not ile kazanmıştır. Böylece en iyi
mezunlarının sıralamasına katılmıştır. Tezinin bir parçası olarak medeni hukuktaki haksız fiiliceza hukukunun eşdeğeri- konu etmiştir.

