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Beskrivning
Författare: Minna Gräns.
Rättskälleläran grundas på att domare och rättsvetare använder likadana metoder och resonemang
vid rättslig problemlösning. Boken ifrågasätter denna teoretiska föreställning och tar avstamp i
några praktiska fall som visar på markanta strukturella och materiella skillnader mellan rättsteori
och rättspraxis. Därför kan rättskälleläran i dessa och liknande fall användas för att varken förutse,
förklara eller beskriva de metoder och resoneringssätt som domstolarna har använt sig av.
Författaren belyser flera teoretiska och praktiska aspekter bakom rättskälleläran som försvårar dess
användbarhet som en heltäckande modell för rättstillämpningen. Författaren menar att
rättsvetenskapen då inte enbart kan nöja sig med att kritisera domstolars resonemang för bristande
teoretisk kvalitet. I stället bör rättsvetenskapen utveckla en bättre teori om praktiskt juridiskt
beslutsfattande. I boken hävdas att detta kan åstadkommas genom att rättskälleläran kombineras
med moderna kognitivpsykologiska bedömnings- och beslutsteorier. Hon presenterar en sådan
metod och konkretiserar dess användbarhet genom ett antal rättsfallsanalyser. I bokens sista del
placeras metoden i ett större, rättsfilosofiskt sammanhang.
Boken är avsedd för alla jurister med intresse för rättsligt beslutsfattande och dess metoder, i teori
och praxis.
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Mechanisms of Emotional Regulation and Decision Making, Stockholm 2011 samt de
populärvetenskapliga versionerna av den.
Studiebesök nästa vecka på Mark- och Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) med ELSA Uppsala och
ELSA Stockholm. Anmäl dig senast imorgon 30/3. Se info i eventet på vår facebooksida ELSA
Stockholm #lawstudent #institutionalvisit #studiebesök #domstol #livetsomjurist #jobb #insyn
#jurstud #ifpweek #.
Litteratur Gräns, Minna, Decisio Juris. Plous, Scott, The Psychology of Judgment and Decision
Making Seminarium XII. En psykologisk modell om rättsligt beslutsfattande Syftet med detta
seminarium är att lära sig att studera och analysera rättsligt beslutsfattande med hjälp av en
psykologisk besluts- och bedömningsmodell.
SFS 1998:358 reconnaissance et d'instaurer une pro- cédure rapide afin d'assurer l'exécution des
décisions, des actes authentiques et des transactions judi- .. which enable juris- diction to be
founded on the document instituting the pro- ceedings having been served on the defendant during
his temporary presence in.
15 dec 2014 . 2013 (Swedish)Book (Other academic). Abstract [sv]. Rättskälleläran grundas på att
domare och rättsvetare använder likadana metoder och resonemang vid rättslig problemlösning.
Boken ifrågasätter denna teoretiska föreställning. I boken presenteras först några praktiska fall som
visar på markanta.
Minna Gräns: Decisio Juris (2013). • Om rättskälleläran inte kan beskriva hur domare tänker, finns
det något annat sätt att uppnå kunskap om vad som händer? • Kan kognitionspsykologiska teorier
om hur människor gör bedömningar och fattar beslut hjälpa oss att förstå rättsliga resonemang i
praktiken? • Om ja, vilken.
Köp begagnad Decisio Juris av Minna Gräns hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges
största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
25 feb 2015 . Min bok ”Decisio Juris”, som vi går igenom i slutet av kursen, verkar också vara en
väl uppskattad del av kursen och handlar ju inte alls bevisfrågor. 2. Kursens uppbyggnad.
Ordningsföljden av olika kursmoment framgår i kursplanen och innehållsbeskrivningen ovan (även
målbeskrivningen nedan) och det.
1 jun 2015 . Il fait pas longtemps depuis l'adoption du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance
et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de
successions et à la.
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