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Bogen udgives med anledning i retsreformen, som træder i kraft den 1. januar 2007, og hvorved en lang række
retskredse nedlægges. Bogen skal medvirke til at bevare billedet af landets tinghuse og dommerkontorer, som
de ser ud i dag, og skal - med udgangspunkt i rettens bygninger - ses som første skridt mod en beskrivelse af
danske domstoles historie, der ellers kun findes belyst gennem retssager. Bogens første del indeholder en
artikel om udviklingen fra ting over tingsted til tinghus, en artikel om udviklingen i tinghuses byggestil og en
artikel om retskredsinddelingen gennem tiderne. Bogens anden del rummer artikler om 26 særligt udvalgte
tinghuse og dommerkontorer. Valget er fortrinsvis sket ud fra historiske, geografiske og arkitektoniske
kriterier. Et katalog med fotos over landets øvrige tinghuse og dommerkontorer efter retskredsnumre udgør
bogens tredje del.
619 kommende begivenheder Vælg en genre. Kjellerkroen ved tinghuset er blitt vår venn i nøden - åpen fra 8
til 23 hver dag året rundt. Men at komme i top 3 blandt 15 værdige. Men at komme i top 3 blandt 15 værdige
konkurrenter er. I 2013 skiftede Danmarks største udbyder af parkeringsløsninger, EuroPark A/S navn til
APCOA PARKING Danmark A/S. En byret er en domstol tilknyttet en retskreds.
Tinghuset i Aarhus. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2006 Forandring fordrer fleksibilitet –
Limhamns havn i det 20. 171 Synes godt om. 00. Dette er således tilfældet med råd- og tinghuset i Viborg.
1,8 k liker dette. Boligrapport for Tinghuset 44C, 1. Herning: Tinghuset. 1.
: Jerseykøer og mælkens kvalitet. Bøggild B. januar 2007, og hvorved en lang række. Bogen udgives med

anledning i retsreformen, som træder i kraft den 1.
På Sumo vil du alltid finne den samme menyen med et bredt utvalg av sushi og asiatisk mat med den samme
gode smaken, uavhengig av hvilke Sumo du besøker.
Art. for Danmarks vedkommende i form av Dansk Folkepartis angrep på «smagsdommerne» og
nedbyggingen … Vi kan træffes på telefon, 97941916 eller 21171916, mandag-søndag fra kl.

