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Dette er en praktisk håndbog, der henvender sig til advokater, domstole, pengeinstitutter, forsikringsselskaber,
offentlige myndigheder og andre, der har behov for at vurdere kvaliteten af advokatydelser i en
erstatningsretlig sammenhæng. Bogen indeholder - ned udgangspunkt i de senere års retspraksis fra
landsretterne og Højesteret - en gennemgang af retsstillingen på dette særlige erstatningsretlige område. I
denne forbindelse ses på erstatningsansvaret i forbindelse med retssager, i egenskab af bestyrelsesmedlem,
berigtigelse af ejendomshandler, ved bobehandling, ved forskellige former for rådgivning, i forbindelse med
virksomhedsoverdragelse samt flere andre områder. Endvidere indeholder bogen en gennemgang af kravene til
de øvrige erstatningsbetingelser, herunder årsdagsforbindelse, adækvans, tabsopgørelse samt de særlige
forhold der gør sig gældende, såfremt der er tale om flere erstatningsansvarlige. Afslutningsvist omtales også
advokaters forsikringsforhold samt betydningen af advokatens driftsform for det erstatningsretlige ansvar.
Relevant praksis er taget med frem til 1. oktober 2010. Indholdsoversigt Forord DEL I. Indledning Kapitel 1.
Advokatbegrebet Kapitel 2. Særligt om ansvarsgrundlaget ved bedømmelsen af advokaters erstatningsansvar
DEL II.
Ansvarsgrundlaget illustreret ved typetilfælde Kapitel 3. Overskridelse af frister og andre ekspeditionsfejl
samt tilsidesættelse af klare lovregler Kapitel 4. Førelse af retssager Kapitel 5. Overdragelse af fast ejendom

Kapitel 6. Advokaten som medlem af selskabers ledelse Kapitel 7. Advokaten som bobehandler Kapitel 8. Om
advokatens ansvar i forbindelse med tvangsauktioner 237 Kapitel 9. Familie-, person- og arveretlig rådgivning
Kapitel 10. Skatterådgivning Kapitel 11. Rådgivning involverende fremmed ret/international ret/udenlandsk
sprog Kapitel 12. Advokatens afgivelse af erklæringer og indeståelser Kapitel 13. Advokatens ansvar i
forbindelse med kontraktindgåelse, virksomhedsoverdragelser, finansiel rådgivning, internetbaseret rådgivning
m.m. DEL III.
Øvrige erstatningsretlige forhold Kapitel 14. Årsagsforbindelse og adækvans Kapitel 15.
Tabsopgørelsen Kapitel 16. Bevisbyrde og egen skyld Kapitel 17. Forældelse og passivitet Kapitel 18. Flere
skadevoldere samt lempelse af erstatningsansvar og fordeling af erstatningsbyrde Kapitel 19. Advokaters
forsikringsforhold Kapitel 20. Kort om drifts- og ejerformen i erstatningsretlig sammenhæng Appendiks
Litteraturliste Domsregister Stikordsregister
Advokatvirksomhet kan bare organiseres som enkeltpersonforetak som innehas av en advokat, eller som
selskap i samsvar med paragrafen her, dersom ikke annet følger av lov. udg. v.
Forordningen – der afløser databeskyttelsesdirektivet – indeholder både kendte og nye elementer. Men
køberne står med skægget i postkassen, hvis de ikke sikrer sig, … § 231.
Men køberne står med skægget i postkassen, hvis de ikke sikrer sig, … § 231. Nærmest alle danskere køber i
dag bolig med et såkaldt advokatforbehold.
Danske Advokater varetager branchens interesser og bringer aktuelle nyheder – herunder om kurser. udg.
Erstatningsrett og forsikringsrett. Kapittel 1. Riisa & Co har siden firmaet ble etablert i 1988 hatt erstatnings
-og forsikringsrett som det primære fagområdet. Advokaters og rettshjelperes plikt til å holde Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet orientert om deres virksomhet m. Taushetsplikt kan følge av lov, instruks eller avtale.
Erstatningsrett og forsikringsrett. , 2011, 319 sider, Karnov Group. Riisa & Co har siden firmaet ble etablert i
1988 hatt erstatnings -og forsikringsrett som det primære fagområdet. Persondataforordningen blev vedtaget
tidligere på året. Andreas Bloch Ehlers: Om adækvanslæren i erstatningsretten, 1.

