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Formålet med denne bog er at bidrage til en dybere og bredere forståelse af fænomenet mægling ved at se på
det ud fra forskellige historiske, samfundsvidenskabelige og retlige synsvinkler. I bogen ses bl.a. på
mæglingens historiske rødder, dens samfundsmæssige funktioner samt dens placering inden for et retligt
univers i forhold til domstolsafgørelser og andre konfliktløsningsmetoder. Bogen beskæftiger sig også med
den kritik af mægling, der er blevet fremført fra forskellige kredse, og kan derved lægge op til en nyttig debat
om mæglingens fordele og ulemper sammenlignet med andre konfliktløsningsmetoder. Bogen kan læses af
alle, som er interesseret i at få en større forståelse af mægling, der har fået en stigende betydning som
konfliktløsningsmetode de senere år. Den kan også anvendes som undervisningsgrundlag på de mange
uddannelsesforløb angående mægling, der efterhånden er etableret, som supplement til fremstilling af selve
mæglingsprocessen. Indholdsoversigt Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Mægling og andre
konfliktløsningsformer i historisk perspektiv Kapitel 3: Mægling mellem stat, marked og civilsamfund Kapitel
4: Konfliktløsning og retssociologisk teori Kapitel 5: Rettens utilgængelighed er problemet - kan mægling
være løsningen? Kapitel 6: Strafferet, mægling og restorative justice Kapitel 7: Mægling og retsvidenskab
Kapitel 8: Hvorfor er mægling blevet så populær? Stikordsregister
§ 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m. v. , har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er

udløbet. If you are searching for a specific lawyer, you can fill in his/her name and/or firm in the
corresponding boxes “navn/firma”. § 1. § 1. Når det drejer sig om kontrol med bilag ved overdragelse af
værdipapirer, udspørger skattekontrollanten skatteyderen om kapitalgevinst og berigtiger dennes
selvangivelse. Det er en betingelse for retten. Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit
hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation.
JACOBSEN Anders E. Når det drejer sig om kontrol med bilag ved overdragelse af værdipapirer, udspørger
skattekontrollanten skatteyderen om kapitalgevinst og berigtiger dennes selvangivelse.
Du kan også spørge om meditation. 2016. Find en advokat. v. v. Du kan altid tilpasse din søgning
efterfølgende.

