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Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad
er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den?
Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i
en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag
illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan
komme til udtryk i praksis. Bogen er skrevet af en række forskere ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.
Den enkelte forsker har selv valgt emne og belysning heraf, og de enkelte bidragsydere står således alene for
indholdet af det enkelte bidrag. Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Retssikkerhedshensynet af Carsten
Munk-HansenKapitel 2. Logning og retssikkerhed af Charlotte Bagger TranbergKapitel 3. Delegation af
myndighedsudøvelse til private af John Klausen, Nina von Hielmcrone & Trine SchultzKapitel 4.
Fremlejetagerens retssikkerhed af Louise FaberKapitel 5. Retssikkerhed i forvaltningsretten af Sten
BønsingKapitel 6. Et retssikkerhedsperspektiv på barnets inddragelse af Hanne HartoftKapitel 7. God skik
standarder og retssikkerhed af Marie Jull SørensenKapitel 8. En fit and proper lov? af Lars Bo
LangstedKapitel 9. Retssikkerhedsproblemer i socialretten af Nina von Hielmcrone & Trine SchultzKapitel
10. Privatretlige klagenævn og retssikkerhed af Carsten Munk-Hansen
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nyheds tv-station på nettet, som giver seerne adgang til andre kilder og synspunkter end dem, der videregives
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pædagogiske område, f.
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby sætter efter dialog med læger og
sygeplejersker ind med en række tiltag, der skal genskabe et. En principafgørelse er en bindende retskilde,
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