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Boken gir en bred fremstilling av gjeldende rettsregler og rettspraksis i Norge, sett i lys av den internasjonale
rettsutviklingen. Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret.
Boken vier størst plass til de generelle regler som gjelder uavhengig av livsområde og skadetype.
Fremstillingen dekker de alminnelige ansvarsgrunnlagene i norsk rett, culpaansvaret, arbeidsgiveransvaret og
det ulovfestede objektive ansvaret, samt alminnelige prinsipper for årsakssammenheng og erstatningsutmåling.
I tillegg tas viktige særlige ansvarsformer opp til behandling, som bilansvaret, produktansvaret og
legemiddelansvaret, samt ansvaret for pasientskader og yrkesskader. Både personskader, tingsskader og rene
formuesskader behandles inngående.
Boken er velegnet som håndbok for dommere, advokater og andre som kommer i berøring med
erstatningsrettslige problemstillinger. Den kan også brukes som lærebok for juridiske studenter.
Erstatningsrett. Mageli bistår i saker innen alle deler av erstatningsretten, både i og utenfor kontraktsforhold.
Firmaet har bred erfaring innen. Bakgrunn.
Morten Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig
assistent ved Institutt for rettssosiologi. Erstatningsrett og forsikringsrett.

Riisa & Co har siden firmaet ble etablert i 1988 hatt erstatnings -og forsikringsrett som det primære
fagområdet. Våre medarbeidere har til sammen høy kompetanse innenfor de fleste fagområder og lang erfaring
som advokat på flere nivå Advokatfirmaet Lippestad bistår privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og
offentlig sektor. Vår styrke ligger innenfor områdene arbeidsrett, erstatningsrett. Finn Linde Eriksen advokat
og partner. Advokat Linde Eriksen har over 14 års erfaring innenfor personskaderett, trygderett, prosedyre,
erstatningsrett. Advokatene Bjørnar Høgseth, Rønnaug Lilletveit, Jakob Bentsen og Andreas Nylund ble
partnere fra og med 01.01.2014. All videre drift vil skje i regi av. Steinar Taubølls fagsider for jus ved NMBU.
JUS102 Forretningsjus I (kontrakts- og selskapsrett) Emnebeskrivelse. Emneansvarlig: Steinar Taubøll steinar.
tauboll.
Juristenes Utdanningssenter er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og juridisk
kompetanseutvikling. Advokatene driver alminnelig praksis og bistår privatpersoner og forretningsklienter. Vi
har årlang erfaring med rådgivning og prosedyre.

