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Bogen giver en bred og let tilgængelig indføring i offentlig ret i dansk, internationalt og – som noget nyt – i
globalt perspektiv.Bogen er bl.
a. tænkt som en afløser for Lærebog i Offentlig og International ret (Thomson 2008), som den ene af
forfatterne bidrog til.Bogen behandler følgende emner, herunder samspillet mellem de enkelte dele af den
offentlige ret:Offentlig ret, retssociologi, retsfilosofi og juridisk metodeForfatningsretInternational ret: Folkeog EU-retForvaltningsretDen offentlige rets globalisering.I modsætning til mange andre lærebøger i offentlig
ret tager bogen udgangspunkt i institutionelle forhold og de ændrede betingelser og rammer, som den
offentlige ret fungerer i.
Som noget nyt i forhold til 2008-udgaven indeholder bogen et afsnit om tendenserne i retning af globalisering
af den offentlige ret, især forvaltningsretten. Bogens forvaltningsretlige afsnit tager mod traditionen
udgangspunkt i kravet om lovhjemmel som betingelse for forvaltningens adgang til at træffe bindende
afgørelser med understregning af hjemmelslovens afgørende betydning for såvel afgørelsesindhold som
proces.MålgruppeFremstillingen retter sig primært mod studerende og andre interessererede uden fagjuridisk
baggrund. Om forfatterneKarin Buhmann har en juridisk Ph.d.-grad og er desuden dr. scient.adm. Hun har

siden 2000 undervist i offentlig ret og international ret ved flere universiteter og har bidraget til flere
lærebøger samt udviklet andet undervisningsmateriale.Claus Tønnesen er cand. jur.
og har i mere end 30 år ved siden af sit hovederhverv undervist i forvaltningsret ved universiteterne og ved
Danmarks Forvaltningshøjskole. Han har skrevet flere lærebøger i faget.
, som behandler. halvdelen. , som behandler. Persondataloven giver den enkelte borger en række rettigheder
over for de myndigheder, virksomheder, foreninger mv.
kr, hvilket svarer til 56,9 pct. Persondataloven giver den enkelte borger en række rettigheder over for de
myndigheder, virksomheder, foreninger mv.
Det er ligegyldigt, hvilket transportmiddel du benytter. Ca. dk. Vil du vide noget om den enkelte ret, skal du
gå ind. af Danmarks bruttonationalprodukt. Velkommen til Danmarks Fugle Zoo, Frydenlund Fuglepark
Danmarks Fugle Zoo, Frydenlund Fuglepark er fynsk bondegårdsidyl når det er skønnest. Få adgang til love
og bekendtgørelser. , som behandler. Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer
av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens … Information till dig som är arbetsgivare eller
planerar att anställa någon för första gången. , som behandler. Akademikerne glæder sig over, at der er opnået
en aftale, som kan bidrage til at løse den store integrationsudfordring og ser frem til, at den kan bringe en
langt. Miljø- og Fødevareklagenævnet Nævnet er den centrale klageinstans for hele natur-, miljø-, landbrug-,
fiskeri- og fødevareområdet. Innovationsminister Sophie Løhde igangsætter arbejdet med at skabe en
sammenhængende offentlig sektor.

