Modul 1 – jura noter

Lovgivende - folketinget
Udøvende - politi
Dømmende - domstolene
Fra <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902>

Egenaktivitet:
Reflekter over, om en socialrådgiver har brug for at kende lovgivningen
og hvorfor/hvorfor ikke? Skriv dine to væsentligste pointer
ned på et stykke papir.
- Det er vigtigt for en socialrådgiver og kende lovgivningen, da enhver borger skal behandles individuelt. Det
betyder, at hver enkelt paragraf skal nærstuderes i sammenhæng med hver enkelt borgers livshistorie og
fakta. (Dette er vigtigt, da man kan sige at lovgivning er en form for retningslinjer, man forholder sig til når
man behandler sager)

netværkssamrådet udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke
yderligere kriminalitet.
Stk. 3. Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse, jf. stk. 1,
dokumentation fra politiet om mistanke mod den unge under 18 år for gentagen, alvorlig kriminalitet, skal
kommunalbestyrelsen uden fornyet indkaldelse til netværkssamråd vurdere, om der er behov for at
revidere handleplanen.
Fra <http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20050573full&q=serviceloven&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk>

§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på
grund af
1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
2) overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,
3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
eller
4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,
kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15
år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der kan
kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses
under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Fra <http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20050573full&q=serviceloven&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk>

§ 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet,
behandling, omsorg og pleje og
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen
bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.
Fra <http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20050573full&q=serviceloven&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk>

Retssystemet og juridisk metode s. 199-227, 317 og 326 (11)

Retssystemet og juridisk metode, kapitel 2
Juraens discipliner
Disciplinopdeling er arbejdsmæssigt og pædagogisk nødvendig.
1. Den juridiske litteratur
- Den retsvidenskabelige litteratur har stor betydning, da juridisk litteratur kan påvirke
løsningen af retlige konflikter.
- Da retten hele tiden forandres medfører det at litteraturens betydning øges.
- Samtidig har litteraturen en væsentlig funktion i relation til en stillingtagen til
forandringer af retten.
- Juridisk litteraturs formål er, at klarlægge, hvilket retligt indhold der kan udledes ved
en samlet anvendelse af egentlige retskilder.
1.1 Retsdogmatik
- En væsentlig del af den juridiske litteratur betegnes retsdogmatisk
- Retsdogmatik, retsvidenskab, der beskæftiger sig med at beskrive, fortolke og systematisere
gældende ret. Inden for retsdogmatikken kan der dog også forekomme såkaldte de lege
ferenda-betragtninger, dvs. retspolitiske, forslag til nye retsregler.
- Retsdogmatikken er opstået for at tilgodese især den juridiske professions praktiske behov for
analyser af retstilstanden.
- Mange rets kilder karakteriseres ved at være åbent formulerede, og de er af denne eller
andre grunde fortolkelige
- I den retsdogmatiske litteratur er forfatteren skjult, men til stede. Dette gør litteraturen
betydelig, da systematisering og analysen er årsagen til at den er betydelig for retlige afgørelser
og dispositioner.
-

2. Disciplinopdeling
- Retsdogmatikken struktureres i forskellige discipliner, da det ikke er muligt at
fremstille hele gældende ret på en gang.
- En hovedopdeling foretages mellem privatretten og den offentlige ret
- Privatretten (formueretten) opdeles i obligationsret --> der vedrører relationerne mellem to
personer i et formueretligt retsforhold, og tingsret(ejendomsret)
- Denne opdeling mellem på den ene side retten til en ydelse og på den anden side retten til at
råde over ydelsen er ikke krystalklar og giver tit anledning til diskussion
- Den offentlige ret vedrører derimod retlig regulering af offentlige myndigheders forhold samt
relationen mellem borgerne og staten samt andre offentlige myndigheder.
Hovedområder er forfatningsret, forvaltningsret, strafferet og procesret

- Discipliner, som har deres egne tilværelse gælder for de discipliner som tager
udgangspunkt i retskilder produceret uden for DK:
Folkeretten, den internationale ret --> vedrører staternes indbyrdes forhold, og EU-retten

