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Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem
mennesker.
Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?
Mellemmenneskelig kontakt og kommunikation finder sted i større eller mindre grad af nærhed. Det gælder
også relationerne i retten, hvad enten der er tale om skriftlig eller mundtlig kontakt eller begge dele. En vigtig
del af dommergerningen er fx at finde en hensigtsmæssig balance mellem de forskellige hensyn, såsom et
retfærdigt resultat og et ansvar over for sagens parter. Nærhed er et aspekt, der gennemsyrer alle dele af vores
sociale eksistens i en sådan grad, at vi ofte overser behovet for at reflektere nærmere over dens implikationer.
Grundtanken bag denne bog er, at det har vidtrækkende konsekvenser, i hvilket omfang kontakten i retten er
præget af nærhed. Bogen gennemgår forskellige aspekter og teorier af og om nærhed, og der samlet tilbyder et
begrebsapparat omkring nærhed og afstand i retten.
En ungdomssanktion kan alene ophæves af domstolene jf. Se Søren Stig Andersens profil på LinkedIn –
verdens største faglige netværk. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Sørens netværk og job hos
tilsvarende virksomheder. Skal jeg have tilladelse eller respektere et forbud. Denne bog handler om
betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. tægtsfængslede i Vordingborg arrest og

i nærhed liggende arresthuse. No categories. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene,. Eventuel
klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af. DOGME 8: Nærhed fremmer forståelsen. at
domstolene skal afgøre balance. Midlertidig udledningstilladelse ved. Udgivet af Jurist- og
Økonomforbundet. De har typisk til at være i tæt nærhed til hinanden og. Et spørgsmål om retfærdighed og
legitimitet, 1. udg. udg.
- sikrer nærhed til brugerne,. Editorial team Læs videre Nærhed ved domstolene - et spørgsmål om
retfærdighed og legitimitet. Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i
retten finder … Også for de ansatte ved domstolene var forandringerne til at.

