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Avtalsrätt II är andra delen av en samlad framställning över den svenska allmänna avtalsrätten, men boken kan
även läsas separat. Den utkom i en första upplaga 1967 och har sedan dess använts som lärobok i civilrätt och
handelsrätt. Andra upplagan 1978 var väsentligt ombarbetad.
I tredje upplagan (1991) arbetades ett stort antal nya viktiga rättsfall in i texten. I de följande upplagorna har i
huvudsak nya rättsfall inarbetats i texten och några avsnitt tillagts eller omarbetats. Medan Avtalsrätt I (11
uppl 2000) behandlar avtalsslut, ogiltighet m m, tar Avtalsrätt II upp den viktiga frågan hur det fastställs vad
som skall gälla mellan avtalsparter, när avtalet ä oklart eller ofullständigt. Avtalstolkning är en viktig del av
denna verksamhet, utfyllning/komplettering en annan. Båda utgör huvudpunkter i framställningen. Även andra
frågor hänger samman därmed.
Hur spelar bevisfrågorna in? Vilken betydelse har det som står i bekräftelsehandlingar och fakturor? Vilken
vikt tillmätes parts passivitet? Hur avgörs tvisten när parterna tolkar avtalet olika? Hur kan en helt oväntad
händelse påverka avtalet? Dessa frågor belyses med hjälp av ett rikt urval av rättsfall. Särskild uppmärksamhet
ägnas bruket av standardvillkor. Boken bör vara till nytta inte bara i undervisningen utan även för praktiskt
verksamma jurister.

Häftad, 2001.
Avtalsrätt. a.
Utbildning. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. av Jan Hellner (Bok)
2011, Svenska, För vuxna CIVILRÄTT 2 Sakrätt 5 Skade-stånds-rätt 6 Central förmögenhetsrätt 30
Fordrings-rätt 5 Speciell avtalsrätt 10 Allmän avtalsrätt 12 Avtalsskrivning 1 Kredit & Obestånd Corporate &
Enterprise Bolagsrätt Kredit- och Exekutionsrätt Kommersiell avtalsrätt. 36 3 Taxell, a. 2, Allmänna ämnen
av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Do you really want to delete this prezi. Kunskapsfrågor
Affärsjuridik begrepp 1 diagnos. [Axel Adlercreutz; Lars Gorton] -- Avtalsrätt I innehåller tillsammans med
Avtalsrätt II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra
internationella utblickar. Fri frakt. Avtalsrätt. See the complete profile on LinkedIn and discover
Malgorzata’s connections and jobs at similar companies. Praktisk avtalsrätt med genomgång av AB 04,.
Advokatbyrån Landberg tillhandahåller juridiska tjänster inom främst avtalsrätt, familjerätt, arvsrätt, straffrätt,
asylrätt och skatterätt. · April 17 at 2:56am. Köp boken Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. 40 f.
”Begränsningar i rätten att friskriva sig från grov culpa och uppsåt” – Examensuppsats i Avtalsrätt 20 poäng 6
2. Privatjuridik/Affärsjuridik - Avtalsrätt - Del 3 - Avtalsbundenhet - Del 2 Daniel Högvall. Find out why
Close. Avtalsrätt; Familjerätt; Förvaltningsrätt; Medling; Aktuellt; Kontakt; Avtals rätt Lindahl & Malm
Juristbyr.

