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Siden 3. udgaven af Udlændingeret udkom i 2006 har markante ændringer i de politiske hensyn og
prioriteringer såvel som i de internationale forhold ført til gentagne ændringer af udlændingeloven. Bogen har
derfor måttet gennemgå en omfattende revision for at kunne give en dækkende fremstilling af centrale
spørgsmål vedrørende udlændinges indrejse og ophold i Danmark. Foruden indgående behandling af reglerne
om visum og indrejse opdaterer dette bind regler og praksis vedrørende asyl og familiesammenføring.
Fremstillingen bygger på materiale fra Udlændingestyrelsen og især på praksis fra Flygtningenævnet,
Udlændingenævnet og domstolene. EU-harmoniseringen af asyl- og indvandringspolitikken, som på forskellig
vis påvirker dansk udlændingeret, er ligeledes omtalt.
Bogen henvender sig både til studerende og forskere og til praktikere i forvaltningen, domstolene,
advokatsektoren og organisationsverdenen, som beskæftiger sig med juridiske spørgsmål i relation til
udlændinges indrejse og ophold. IndholdsoversigtForordKapitel 1. Udlændingerettens grundbegreber,
retskilder og myndighedsstruktur – af Jens Vedsted-HansenKapitel 2. Betingelser for indrejse i Danmark og
visumregler – af Niels Henrik LarsenKapitel 3.
Afvisning og overførsel af asylansøgere – af Niels Henrik LarsenKapitel 4. Danske og internationale
flygtningebegreber – af Nina Marie Lassen og Jesper LindholmKapitel 5. Proceduren i asylsager – af Jens

Vedsted-HansenKapitel 6. Familiesammenføring – af Bjørn Dilou Jacobsen og Jens
Vedsted-HansenLitteraturOm forfatterneNøgle til bogens henvisninger til
UdlændingelovenDomsregisterStikordsregister
Let at bruge - svært at undvære. Vores advokatkontor hjælper private klienter og … Udlændigeretshjælpen
tilbyder gratis juridisk rådgivning til alle borgere indenfor udlændingeret. Møderet for Højesteret.
Hovedarbejdsområder: Strafferet Udlændingeret Fra den 6. marts 2018, vil Retshjælpen rykke til nye lokaler
på Baggesensgade 3 - lige overfor. Specialist i personskadeerstatning, familieret og ansættelsesret. Vi yder
rådgivning inden for følgende. Synopsis - hurtigt overblik over juridiske bøger, artikler, domme,
betænkninger m. Let at bruge - svært at undvære. Hovedarbejdsområder: Strafferet Udlændingeret Fra den 6.
Synopsis - hurtigt overblik over juridiske bøger, artikler, domme, betænkninger m. Det er ikke altid, at
familiers juridiske problemer kan afklares alene med kendskab til dansk sprog og lovgivning. Bjørst er et højt
specialiseret advokatfirma, der yder kvalificeret rådgivning og anden juridisk bistand til faglige organisationer
og privatpersoner. Homann Advokater yder rådgivning inden for strafferet, udlændingeret og
erhvervsrelaterede områder Vi yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt
inden for strafferet og udlændingeret. Advokatfirmaet Dickmeiss er et erfarent advokatfirma, som er
beliggende i Odense centrum. Vi yder rådgivning inden for følgende.
Læs mere om advokaterne Kontakt advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, når du har behov for advokathjælp til
eksempelvis erstatningssager, bolighandel, testamente eller udlændingeret.

