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Hvem bestemmer i Danmark? Hvem fortolker loven? Er det eliten eller har befolkningen indflydelse på, hvad
der er ret og rimeligt? Er retskulturen herhjemme germansk og elitær, eller er den præget af angelsaksisk

tænkning med common sense og almindelige menneskers deltagelse som jury? Hvorfor er det spændende at
se en engelsk retssag i TV, men så søvndyssende at selve retssagen ikke vises i en tysk krimi? Hvordan er

retskulturen en del af kulturen i bred forstand, og handler den om vores tænkemåde og moral? 

Tænkepausen Loven handler om, hvilke retsregler der gælder i Danmark, og hvordan vi fortolker dem. Den
handler om grundloven, almindelige love, bekendtgørelser mv. og internationale konventioner, primært Den
Europæiske Menneskeretskonvention. Er det demokratisk med en grundlov og konventioner, som begrænser

Folketingets magt, eller er det en reducering af demokratiet?

 

Forlaget skriver:

Hvem bestemmer i Danmark? Hvem fortolker loven? Er det eliten
eller har befolkningen indflydelse på, hvad der er ret og rimeligt? Er
retskulturen herhjemme germansk og elitær, eller er den præget af

angelsaksisk tænkning med common sense og almindelige
menneskers deltagelse som jury? Hvorfor er det spændende at se en
engelsk retssag i TV, men så søvndyssende at selve retssagen ikke
vises i en tysk krimi? Hvordan er retskulturen en del af kulturen i
bred forstand, og handler den om vores tænkemåde og moral? 

Tænkepausen Loven handler om, hvilke retsregler der gælder i
Danmark, og hvordan vi fortolker dem. Den handler om grundloven,

almindelige love, bekendtgørelser mv. og internationale
konventioner, primært Den Europæiske Menneskeretskonvention. Er
det demokratisk med en grundlov og konventioner, som begrænser

Folketingets magt, eller er det en reducering af demokratiet?

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Loven&s=dkbooks

