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Lovsamling 2018 Erhvervsret Hent PDF Forlaget skriver: Lovsamlingen i erhvervsret indeholder de vigtigste
love, konventioner og bekendtgørelser, der har indflydelse på erhvervsretten. Lovsamlingen er ajourført pr. 1.
juli 2018. Bogen er særligt henvendt til studerende på korte- og mellemlange uddannelser, der beskæftiger sig

med erhvervsret, primært inden for markedsføringsøkonom-, finansøkonom-, handelsøkonom-,
serviceøkonom-, administrationsøkonom- og andre korte og mellemlange videregående uddannelser på
erhvervsakademier og professionsbachelorhøjskoler. Det udvalgte erhvervsretlige indhold dækker over de
vigtigste love, bekendtgørelser, konventioner m.m. alfabetisk opdelt med størst relevans for erhvervsret.

Bogen indledes med Aftaleloven (AFTL), og afsluttes med uddrag af ægteskabsloven (ÆL), hvor afsnittene
for international købelov (CISG) og Konkurslov (KL) er pålagt størst vægt. Grundet undervisningsmæssige
hensyn er flere love medtaget i uddragsform. Indenfor erhvervsretten beskæftiger man sig med de retsregler,
som er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Retsregler er direktiver, som håndhæves ved

særlige myndigheder og domstole eksempelvis Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten mv
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