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Viden er magt, er det engang blevet sagt, og vi lever rigtigt nok også i et såkaldt videnssamfund. Men hvordan
er man stillet som forbruger, når dem man bliver rådgivet af har en større viden end en selv? Bogen giver en
generel viden om kendetegnene ved lovfæstede god skik-standarder samt deres indflydelse på
ansvarsvurderingen. Desuden giver bogen et indblik i, hvilket indhold og hvilken virkning den konkrete
standard god skik har for juridisk rådgivning.
Men hvad er god skik-standarder? Ud fra ordlyden, at der er tale om, at der på det pågældende område skal
gælde en standard, som skal omfatte, hvad der anses for at være god skik på området. En rådgiver kan således
ikke gøre, som det passer ham, og dermed udnytte sin indbyggede magt over forbrugeren, da rådgivningen
skal være i overensstemmelse med denne gode skik. Bogen er delt op i en generel del, hvor der redegøres for
de lovfæstede faglige god skik-standarder, og i en speciel del, der indeholder en indgående analyse af god skik
for juridisk rådgivning.
En aftale er vel en aftale. – En juridisk vinkel på de årlige aftaler mellem Regeringen og Kommunernes
Landsforening Af Leif Hansen og Bent Ole Gram. LES DANOIS har modtaget følgende mail fra
Jyllandspostens chefredaktør, hvilket har gjort det nødvendigt for os at 'rense ud' i artiklerne. Udlejers
opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere som kommer i problemer

som følge af forkerte vilkår i. Vi skriver om aktuelle juridiske emner, lovforslag, principielle domme,
afgørelser mv. ”Er ens bil godkendt til det, kan det derfor være en god idé at skifte de store sommerdæk ud
med vinterdæk, der er et nummer mindre. ”Er ens bil godkendt til det, kan det derfor være en god idé at skifte
de store sommerdæk ud med vinterdæk, der er et nummer mindre. En aftale er vel en aftale. Ny retspraksis.
Danske afgørelser Udenlandske afgørelser. LBK nr 963 af 11/08/2010 - Bekendtgørelse af lov om leje Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter A. En aftale er vel en aftale. LBK nr 1139 af 24/09/2013 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje - Justitsministeriet Lejeloven er kompleks og fuld af myter.
INFORMATION. Udlejers opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere
som kommer i problemer som følge af forkerte vilkår i. inden for alle. INFORMATION. LES DANOIS har
modtaget følgende mail fra Jyllandspostens chefredaktør, hvilket har gjort det nødvendigt for os at 'rense ud' i
artiklerne. Bag rattet vil. 14-12-2016 Retten i Glostrup.

