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BIO

mr. Lian Mannheims is expert op het terrein van strafrechtelijke procesvoering. Zij heeft
veel proceservaring in zeer uiteenlopende strafzaken. Haar praktijk omvat financieel- en
economisch strafrecht, internationaal strafrecht en commuun strafrecht (waaronder
Opiumwetzaken). Tevens heeft zij veel ervaring in procedures met betrekking tot de
ontneming van wederrechtelijk voordeel.
Voorts is zij een van de weinige advocaten in Nederland die gespecialiseerd is in
luchtverkeersstrafrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in strafzaken tegen
geheimhouders, zoals advocaten en notarissen. Haar cliënten zijn particulieren,
(buitenlandse) bedrijven en overheden. Van 2001 tot oktober 2009 was zij
portefeuillehouder strafrecht in de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te
Amsterdam. Vanaf 2006 was zij tevens waarnemend deken. Zij was van november 2009
tot juli 2020 bestuurslid van de NVSA en vanaf 2011 tevens vice-voorzitter. Zij treedt
tevens regelmatig op als docent en als spreker op seminars.
mr. Mannheims wordt aanbevolen door de Legal 500.
Mr. Mannheims heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk,
strafrecht en tuchtrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar
volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te
behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

LIDMAATSCHAP

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
European Criminal Bar Association

PUBLICATIES

Growverbod, het boodschappenrondje van de hennepteler, Opinie Volkskrant maart
2015 (i.s.m. Thomas Felix).
Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt, SDU 2010
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De marginalisering van de verdediging van verdedigingsbelang naar noodzaakcriterium,
Strafblad 2007
Installatie toespraak rechters & officieren, 2006
Welkomstwoord ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van De Roos & Pen, 2004
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