Juridiske fag

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Kontakt oss

akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13 / 21 61 65 00
www.cda.no
Besøks- og leveringssadresse: Akersgata 47/49, Oslo
Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo
Kristiansand: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Birgit Skaldehaug

Dorte Østreng

FORLAGSSJEF

REDAKSJONSSJEF
samfunnsfag, humaniora,
juss og økonomi

mob. 991 52 728
birgit.skaldehaug@
cappelendamm.no

mob. 922 13 269
dorte.ostreng@
cappelendamm.no

Unn Kløve

Hans Andreas Tvedt

mob. 934 00 685
unn.klove@
cappelendamm.no

mob. 995 50 604
hans.tvedt@
cappelendamm.no

Eirik Spillum

Natasja Harung

REDAKTØR
juridiske fag

REDAKTØR
juridiske fag

REDAKSJONSKONSULENT
særtrykk av lover og forskrifter/
juridiske fag

MANUSREDAKTØR
mob. 905 11 655
natasja.harung@
cappelendamm.no

mob. 922 89 591
eirik.spillum@
cappelendamm.no

Cecilie von Hirsch
Larsen

MARKEDSSJEF og
markedsansvarlig juridiske fag
mob. 916 83 668
cecilie.larsen@cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Cappelen Damm Akademisk

Arveretten
THOMAS EEG

• 2022 | 696 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202657628 | kr 639,Alle skal en gang dø. Både arvelater selv og de pårørende kan stilles overfor en
rekke spørsmål om hva som skal skje med eiendeler og forpliktelser når livet er
over. Arveretten er derfor svært praktisk viktig, og er ett av svært få
rettsområder som alle er garantert å bli berørt av. Arverettens regler gjelder de
rettslige sidene av spørsmålene som kan oppstå, og er til for å forebygge og løse
konflikter. Denne boken gir både en innføring i disse reglene, og drøfter en
rekke temaer på et grundigere nivå.
Blant emner som behandles, er

• arv etter loven
• uskifte
• reglene om testamenter og deres virkeområde
• grunnleggende betingelser for å ha rett til arv og bortfall av rett til arv
• oppgjør av avdødes formue gjennom skifte av dødsbo m.m.
• tilbakeføringskrav for uriktig forbigåtte arvinger
• regler for oppgjør med internasjonale forgreninger
Boken er nyttig for praktiserende jurister og jusstudenter, men også for lekfolk
som vil planlegge arveoppgjør eller som skal skifte privat uten bistand av
advokater, bostyrer eller domstol.

Thomas Eeg er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Bergen.
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Eiendomsmeglerperspektiv på familie-,
arve- og odelsretten
EINAR MO

• 2022 | 120 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202757694 | kr 279,Eiendomsmeglere må kunne en del juss, særlig den delen av jussen som har
med omsetning av fast eiendom å gjøre. De rettsreglene som er relevante for
eiendomsmeglere, er spredt rundt omkring i lovverket. Sett fra en
eiendomsmeglers synsvinkel hadde det vært en fordel om alle rettsreglene om
fast eiendom hadde vært samlet på ett sted. Slik er det imidlertid ikke.
Formålet med denne lille boken er å gi en komprimert framstilling av de
rettsreglene innenfor familieretten, arveretten og odels- og åsetesretten som er
mest relevante for eiendomsmeglere. Boken er derfor i første rekke myntet på
eiendomsmeglere og eiendomsmeglerstudenter.

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og
underviser i juridiske fag.
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Eiendomsmegling. Oppgavesamling
Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør
THORUNN FALKANGER, PAUL HENNING FJELDHEIM OG LARS HALVOR OVA
JOHNSEN

• 2022 | 360 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202624064 | kr 599,Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å
arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å
gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.
Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver:
• Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige
ord og begreper.
• Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og
forståelse av et tema.
• Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da
selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende
som mulig.
• Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.
Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene.
Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre
argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på
eksamen.
Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge og
ved Handelshøyskolen BI.

Thorunn Falkanger er dosent i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt
for rettsvitenskap og styring.
Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring.
Lars Halvor Ova Johnsen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge ved
Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT.
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Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner)
m/forskrifter

• 2022 | 28 s. | 13. utg. | Heftet | 9788202784485 | kr 79,Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner) m/forskrifter - med endringer, sist ved
lov av 11. mai 2021 nr. 37 (i kraft 1. juli 2021)
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Faste eiendommers rettsforhold
EINAR MO

• 2023 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202752293 | kr 549,Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om emnet:
• velskrevet og oversiktlig tekst
• skisser, figurer, fotografier og tegninger
• rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis
• studenter innen juss, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og jordskifte
• eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og advokater
• dommere og ansatte i kommunalforvaltningen
• det akademiske fellesskapet
• andre som arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og
underviser i juridiske fag.
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Forvaltningsrett for politiet. En innføring
GEIR HEIVOLL OG STEINAR FREDRIKSEN

• 2022 | 264 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202732547 | kr 499,Det er over hundre lover som gir politiet ulike typer forvaltningsoppgaver. De
mest sentrale forvaltningsoppgavene, i tillegg til ordenstjenesten, er forbundet
med førerkort, våpen, pass, utlendingssaker, serveringssteder, hittegods og
brukthandel. Politiet har også oppgaver i forbindelse med offentlige
arrangementer, skiltvedtak og tiltak overfor dyr, og kan ha en rolle i saker om
barnevern og psykisk helsevern.
Hvilke regler gjelder for politiet når de skal utføre alle disse svært ulike
oppgavene? Hvordan skal politiet gå frem? Hvordan kan politiet være sikre på å
fatte riktige avgjørelser? Når har de plikt til å handle? Når må de gi ut
informasjon til parter og andre, og når har de taushetsplikt? Kan en ansatt i
politiet behandle en sak som angår noen han eller hun kjenner?
Denne boken er skrevet for politistudenter som skal gi seg i kast med
forvaltningsrett for første gang. Formålet er å gi en enkel innføring i alminnelig
forvaltningsrett og hovedreglene som gjelder for noen av de mest sentrale
forvaltningsoppgavene politiet har.
Boken inneholder også en rekke oppgaver med løsningsforslag, som gir øvelse i
å løse oppgaver som kan gis til eksamen i forvaltningsrett. Det er teoretiske og
praktiske oppgaver, innenfor alminnelig forvaltningsrett og de ulike
forvaltningsområdene politiet har ansvar for.

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen.
Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.
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Fradragsrett for inngående merverdiavgift
– tilknytningskravet
ANDERS BERNHARD MIKELSEN

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202750473 | kr 699,Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for
finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters
omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved
anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet.
Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til
tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger
mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er
den første boken om tilknytningskravets innhold.
Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som
skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og
andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Anders Bernhard Mikelsen er førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, der han arbeider med skatte- og avgiftsrett.
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Grunnleggende arbeidsrett
TRON LØKKEN SUNDET

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202472542 | Pris ikke fastsatt
Grunnleggende arbeidsrett gir en innføring i de viktigste reguleringer og
prinsipper som gjelder for arbeidsforholdet. Sentrale temaer i boken er:

• tariffavtalens betydning for arbeidsforholdene
• diskrimineringsforbud
• ansettelse og annen bruk av arbeidskraft
• styringsrett og lojalitetsplikt
• retten til medbestemmelse og medvirkning
• krav til arbeidsmiljø
• arbeidstid og ferieopphør av arbeidsforhold

Tron Løkken Sundet (født 1975) er nestleder (fra juni 2021 leder) i
Arbeidsretten.
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Helseretten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2022 | 1008 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202710354 | kr 849,Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste
tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av
internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse
fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.
I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med
analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:

• nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
• retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
• autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
• behandling av personopplysninger og biologisk materiale
• helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om
covid-19-pandemien
• styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
• klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og
forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som
førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo.
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Oversikt over erstatningsretten
PETER LØDRUP, BJARTE ASKELAND OG JOHN ASLAND

• 2023 | 136 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202710361 | kr 319,Oversikt over erstatningsretten gir en samlet fremstilling av erstatningsrettens
regler. Boken tar opp de sentrale spørsmålene vedrørende ansvarsgrunnlag,
årsakssammenheng og grensene for de erstatningsmessige skadene. Videre
behandler boken de rettslige spørsmålene som reiser seg ved
erstatningsutmålingen. Skadeserstatningsloven og bilansvarsloven er gjengitt i
sin helhet.
Boken er godt egnet som et første hjelpemiddel for alle som ønsker å orientere
seg om erstatningsrettslige spørsmål. Den er også nyttig som en innføring og
repetisjon i faget for studenter på universitets- og høyskolenivå.

Peter Lødrup (1932–2010) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske
fakultet ved Universitetet i Oslo.
Bjarte Askeland er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Bergen, der han særlig arbeider med erstatningsrett og rettsteori.
John Asland er professor og instituttleder ved Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser hovedsakelig i familie- og
arverett.
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Påtalerett
GERT JOHAN KJELBY

• 2023 | 3. utg. | Innbundet | 9788202749842 | kr 799,I Påtalerett forklares de rettslige prinsippene og de lovfestede og ulovfestede
rettsreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse,
rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av
saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for
de ulike påtaleavgjørelsene.
Fremstillingen gir studenter i påtalerett, nye og erfarne påtalejurister og andre
med interesse for fagfeltet oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Gert Johan Kjelby er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og professor II
ved Politihøgskolen i Oslo. Kjelby er cand.jur. (1995) og ph.d (2013) fra
Universitetet i Bergen.
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Skatterett for eiendomsmeglere
DAG SØNSTHAGEN

• 2023 | 128 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202780401 | kr 369,Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken
dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må
beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for
gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det
enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil
kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.
Boken er oppdatert med relevant lovgivning og ajourførte satser for skatteåret
2023 per desember 2022.

Dag Sønsthagen (cand. jur. 1974) har blant annet vært lektor ved
Skatteetatskolen i Oslo og utdanningsleder i Norges Eiendomsmeglerforbund.
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Straffegjennomføring
BIRGITTE LANGSET STORVIK

• 2022 | 656 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202686628 | kr 839,Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i
straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter,
retningslinjer, rundskriv og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk som er
relevant ved straffegjennomføring.
Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven og
straffeloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring
og soningsutsettelse, idømmelse av forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff,
narkotikaprogram med domstolskontroll og program mot ruspåvirket kjøring.
Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser
fra Sivilombudet. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.
Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en juridisk lærebok for
aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS,
fengselsbetjentutdanningen. Den egner seg også godt som oppslagsverk for
praktikere i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere,
advokater og alle andre som ønsker å få en innføring i
straffegjennomføringsrett.
Boken er oppdatert per 1. juni 2022.

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er dosent i straffegjennomføringsrett
ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
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Tinglysing
Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12.
desember 1975 nr. 59 kap. I og II med kommentarar
BORGAR HØGETVEIT BERG

• 2023 | 2. utg. | Innbundet | 9788202473976 | Pris ikke fastsatt
Tinglysingslova har sidan 1935 vore ei av dei grunnleggande lovene om rettar i
fast eigedom. Lova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett
og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova
heimlar også Lausøyreregisteret.
Tinglysingslova er gjennomgripande endra sidan fyrsteutgåva av denne boka,
som fylgje av elektronisk tinglysing.
Boka gjev ei samla framstilling av tinglysingslova og tinglysingsforskriftene.
Reglane om dokumentavgift for fast eigedom blir også handsama. Målgruppa er
alle som kjem i kontakt med tinglysing.

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett. Han har
tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet
Thommessen.
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Vann, juss og samfunn – rettigheter og
regulering i utvikling
STEINAR TAUBØLL (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738686
Håndtering og bruk av vann i samfunnet krever et faglig mangfold fra biologi og
teknikk til økonomi og juss. Denne boken drøfter aktuelle temaer knyttet til
rettslig regulering av vann, både i form av oversiktskapitler om ulike regelsett
og gjennom vitenskapelige dypdykk i utvalgte temaer. Den faglige spennvidden
gjenspeiler seg også innen det juridiske. I boken finner man stoff om
overvannshåndtering, naturfare, drikkevann, grunnvann, villaks,
kraftutbygging, menneskerettigheter, samt om generelle utredningskrav og
kunnskapsplikter i miljørettsforvaltning. Et sentralt siktemål er å bygge opp
tverrfaglig forståelse av gjeldende juridiske forhold knyttet til vann, og dessuten
sette noen av dagens reguleringer under debatt.
Boken retter seg særlig til de ressurspersonene som på ulike måter støtter
saksbehandlingen i stat og kommune. Boken antas også å være nyttig for
private aktører som vil gjøre seg mer kjent med rettsspørsmål som kan oppstå i
forhold til forvaltningen og til andre private aktører. I et bredere perspektiv er
det dessuten ønskelig at boken kan bidra til å belyse konflikter mellom ulike
hensyn og grupper i samfunnet, for eksempel ved innføring av gebyrer, pålegg
rettet mot private, innføring av tyngende vilkår og krav til kunnskap og
faktagrunnlag.
Bokprosjektet springer ut av den juridiske forskningen ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, og har i tillegg knyttet til seg nasjonal
spisskompetanse på mange temaer.
Bokas redaktør er dosent Steinar Taubøll ved Institutt for eiendom og juss ved
NMBU, som har naturfaglig og juridisk utdannelse, samt lang erfaring med
tverrfaglig arbeid.

Steinar Taubøll (f. 1962) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en
naturfaglig utdanning innen biologi og geografi, samt lang erfaring innen
natur- og miljøforvaltning.
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Vegtrafikklovgivningen 2022

• 2022 | 864 s. | 62. utg. | Heftet | 9788202762803 | kr 629,Vegtrafikklovgivningen 2022 er laget for alle som ønsker å være orientert om
reglene som gjelder i trafikken. Boken inneholder de viktigste norske lovene og
forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.
Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet
og gjengitt i farger.
Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som
behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere
og vegmyndigheter.
Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også
fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering.
Vegtrafikklovgivningen 2022 har følgende inndeling:

• Sentrale lover
• Sentrale forskrifter
• Forsikring
• Krav til kjøretøy, utstyr og miljø
• Kontroll av kjøretøy og kjøretøyverksteder
• Førerkort og trafikkopplæring
• Sikkerhet og verneutstyr
• Parkering
• Forelegg og gebyr
• Motorsport, sykkelritt, snøscooterkjøring og kjøring i terreng
• Yrkestransport
• Avgifter og utenlandsk motorvogn
• Rundskriv
• Annet
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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ABC i alminnelig strafferett
Skal gjerningspersonen straffes?
BJARNE KVAM

• 2014 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405908 | kr 609,Bjarne Kvam gir en innføring i strafferettens grunnleggende regler og tenkning.
Leserne får svar på fundamentale spørsmål som hva en rettsregel er, hva en
rettsstat er, og hvilken metode som skal brukes for å finne ut hva
strafferettsrettsreglene innebærer. Boka gir også en pedagogisk innføring i
prinsipper og enkeltregler.

Advokaten som forhandler i sivile tvister
og kommersielle rettsforhold
PER M. RISTVEDT

• 2003 | 344 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202226008 | kr 979,En av advokatenes mest praktiske roller er å være forhandler i sivile tvister og
avtaleforhold. Boken er et nødvendig hjelpemiddel for å bli en god forhandler på
vegne av klienten. Den kan brukes direkte på de forhandlingssituasjoner
advokaten møter i praksis, både nasjonalt og internasjonalt.

Aksjonærenes myndighetsmisbruk
- en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper
FILIP TRUYEN

• 2005 | 592 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202199029 | kr 1 329,Boken gir en fremstilling av aksjeselskapslovgivningens generalklausuler.
Sentrale spørsmål er hvilke beslutninger generalforsamlingen kan treffe uten
samtykke fra samtlige aksjonærer, og når en beslutning er ugyldig.
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Alt du trenger å vite om pensjon
ALEXANDRA PLAHTE OG HILDE NORDSTOGA

• 2019 | 288 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202640514 | kr 629,I boken er temaet pensjon fremstilt på en lettfattelig måte. Ved hjelp av
praktiske eksempler og illustrasjoner ser du hvilke konsekvenser de aktuelle
pensjonsvalgene vil ha, enten du representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Du får oversikt over helheten i pensjonssystemet, og et godt grunnlag for egen
økonomiplanlegging. Boken er rik på nyttige tips og synliggjør mulige
fallgruver.

Alternativ tvisteløsning
PER M. RISTVEDT OG OLA Ø. NISJA

• 2008 | 694 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202242145 | kr 1 679,Majoriteten av sivile tvister forlikes ved alternativ tvisteløsning, og nyere
lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling.
Forfatterne gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av hvordan partene
bør opptre når andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling brukes for å
løse tvister.

Anskaffelsesrettslig "uten virkning"
Vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse
kjennes "uten virkning"
KRISTIAN STRØMSNES

• 2021 | 448 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202714390 | kr 1 379,Bokens tema er vilkårene for, og rettsvirkningene av, at en kontrakt om en
offentlig anskaffelse kjennes «uten virkning» av domstolene, jf.
anskaffelsesloven § 13. Boken vil være av stor interesse for advokater og
oppdragsgivere, men også domstoler, akademikere og andre som befatter seg
med offentlige anskaffelser.
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Arbeidsrett
STORENG, BECK & DUE LUND

• 2020 | 160 s. | 12. utg. | Heftet | 9788202676223 | kr 319,-

Arveloven
med kommentarer
ERNST MOE

• 2021 | 854 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202691455 | kr 1 369,-

Barneadvokaten
Regler og rettigheter som er viktige for barn
THEA W. TOTLAND

• 2012 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202318659 | kr 329,Forfatteren gir enkle og klare svar på en rekke praktiske juridiske spørsmål om
barn, enten det gjelder samvær, medbestemmelse, pass, PPT, barnetrygd,
barnevern eller helseopplysninger. En oversiktlig og nyttig oppslagsbok både for
foreldre og for barnevernspedagoger, helsesøstre og andre som arbeider med
barn og unge.
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Berikelseskrav
Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av
ting og rettighet
ERIK MONSEN

• 2007 | 607 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202265342 | kr 1 299,Berikelseskrav er en samlebetegnelse for vederlagskrav og
vinningsavståelseskrav. Det er bred enighet i teorien om at erstatningskrav ikke
virker tilstrekkelig effektivt på alle områder. Forfatteren gjør rede for hvorvidt
berikelseskrav kan være et alternativ til erstatningskrav og dermed bedre
sanksjonssystemets effektivitet.

Bevisvurdering
Usikkerhet og sannsynlighet
ERLING EIDE

• 2016 | 210 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202443047 | kr 449,Intensjonen med boken er å gjøre jurister bedre i stand til å analysere og
behandle usikkerhet i bevisvurderingen. Forfatteren presenterer de viktigste
elementene fra statistisk teori og sannsynlighetsteori som trengs for å omgå
intuisjonens villedende grep.

Boligutleie i praksis
OLE E. TOKVAM

• 2009 | 224 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202284787 | kr 599,Dette er en håndbok for den som skal leie ut bolig. Forfatteren gir rettledning
om hvordan man bør ordne seg for å få et mest mulig problemfritt utleieforhold.
Han berører blant annet husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven,
borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven. Boken inneholder flere vedlegg
som er nyttige for den som leier ut bolig.
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Børs- og verdipapirrett
KNUT BERGO

• 2021 | 716 s. | 5. utg. | Innbundet | 9788202599669 | kr 959,Knut Bergo gir en grundig og oppdatert oversikt over børs- og verdipapirretten.
Forfatteren behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og
kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for
utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene
for oppgjør av handel. Boken er ajourført med EUs regelverk for
verdipapirmarkedene.

De Castbergske barnelover 1915-2015
GEIR KJELL ANDERSLAND (RED.)

• 2015 | 282 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202486372 | kr 359,De Castbergske barnelover fra 1915 var både en viktig sosialpolitisk reform og
et rettslig nybrottsarbeid, som sikret likestilling mellom barn født i og utenfor
ekteskap. Den familierettslige delen var svært kontroversiell og splittet både
Stortinget og samfunnet utenfor.

De mest alvorlige forbrytelser
STÅLE ESKELAND

• 2011 | 360 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202353575 | kr 749,Hvilke forbrytelser som anses å være de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål.
Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til
person. Her analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger
som regnes blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene:
aggresjonsforbrytelsen, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten,
krigsforbrytelser, terror, tortur og bruk av masseødeleggelsesvåpen.
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Den unge Marx
Rett, samfunn og vitenskapsteori
CHRISTOFFER CONRAD ERIKSEN (RED.)

• 2019 | 316 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202588076 | kr 469,Karl Marx’ tenkning har etter omveltningene på slutten av 1900-tallet ikke
lenger den samme påvirkningskraften. Betyr dette at Marx ikke lenger er
relevant? Den unge Marx undersøker hvordan vi kan forstå Marx’
skrifter som historiske tekster i vår tid. Boken konsentrerer seg om det den
unge, og for mange mer ukjente, Marx skrev om bl.a.: byråkrati, jødenes stilling,
rettsvitenskap, menneskerettigheter, tyverier og eiendomsrett.

Designrett
En innføring
BIRGER STUEVOLD LASSEN OG ARE STENVIK

• 2006 | 156 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202260293 | kr 579,Boken gir en innføring i lovgivningen om vern for design, som gjennomfører
Europaparlamentets og Rådets direktiv om rettslig vern for mønstre, og avløser
mønsterloven av 1970. Boken er skrevet av og for jurister, men gir nyttig og
viktig informasjon for alle som er beskjeftiget med formgivning av
piktogrammer og ikoner mv., så vel som tredimensjonale produkter.

Det store klimasøksmålet
Saken som tok livet av Grunnlovens miljøbestemmelse
MARIUS GULBRANSON NORDBY

• 2021 | 159 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202738846 | kr 369,-
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Det store klimasøksmålet
Saken som tok livet av grunnlovens miljøbestemmelse
MARIUS GULBRANSON NORDBY

• 2021 | 1. utg. | Ebok | 9788202750206 | kr 299,-

DNA-bevis
Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot
kriminalitet
RAGNA AARLI

• 2011 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202345082 | kr 399,DNA-beviset og de nye DNA-registrene er viktige verktøy i moderne
kriminalitetsbekjempelse. For den uskyldig tiltalte er det vanskelig å forsvare
seg mot et biologisk spor med en DNA-profil som matcher vedkommendes
profil. Boken drøfter hvordan man kan unngå feilkilder i produksjonen og
anvendelsen av DNA-bevis i retten.

Dommarar som ytrar seg
OLA JOHAN SETTEM

• 2019 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202615598 | kr 389,Føremålet med denne boka er å setja søkjeljoset på og analysera nærare dei
forskjellige tilfella kor det finst grunnlag for å stilla spørsmål ved habiliteten.
Forfattaren identifiserer fleire generelle utgangspunkt for habilitetsvurderinga
og drøftar ei rekkje praktisk viktige typetilfelle av inhabilitet på bakgrunn av
meiningsytringar.
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Domsanalyse og domskritikk
KEN UGGERUD

• 2008 | 334 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202273743 | kr 579,Dette er en grundig og praktisk veiledning i å løse domsanalyseoppgaver.
Innledningsvis behandles spørsmål rundt disponering av oppgaven og forholdet
mellom referat og analyse. Deretter gis en rekke konkrete, varierte eksempler
med grundig veiledning til løsning. Både dommer om norsk rett og om
menneskerettigheter og EØS-rett behandles.

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og
politikk
MORTEN ANDREAS HORN, DANIEL JOACHIM HEGGHEIM KLEIVEN OG MORTEN
MAGELSSEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202616571
Bør dødshjelp legaliseres? Denne antologien gir en innføring i debatten om
dødshjelp i de nordiske landene med lovverk, forskning, analyser og personlige
fortellinger. Boken har en grunnleggende kritisk innstilling, men vil være nyttig
for alle som ønsker å forstå eller delta i debatten.

Eiendomsbegrepet i Den europeiske
menneskerettskonvensjon
STIG HARALD SOLHEIM

• 2010 | 376 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202343651 | kr 1 039,Forfatteren redegjør for hva som skal til for at et gode eller en interesse kan
anses som eiendom i konvensjonens forstand, og dermed om godet eller
interessen er vernet etter EMK P1-1. Han beskriver EMDs kategorisering av
eiendomsbegrepet i henholdsvis eksisterende eiendom og andre aktiva,
inkludert krav det kan knyttes en berettiget forventning til.
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Eiendomsmegleren som medhjelper ved
tvangssalg
THORUNN FALKANGER, PAUL HENNING FJELDHEIM OG LARS HALVOR OVA
JOHNSEN

• 2020 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202593315 | kr 219,Denne boken gir svar på det eiendomsmeglere trenger å vite når de skal opptre
som medhjelpere ved tvangssalg. Boken er skrevet for bachelorstudenter ved
eiendomsmeglerstudiet. Den kan også være nyttig for eiendomsmeglere og
advokater som påtar seg oppdrag som medhjelpere ved tvangssalg av fast
eiendom.

Eiendomsprosjekter
MARIANNE RAA BJAALAND OG JAN-ERIK NIELSEN

• 2020 | 292 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202452742 | kr 599,Utvikling av eiendomsprosjekter reiser en rekke rettslige utfordringer og
problemstillinger i de forskjellige fasene av prosjekteringen. For å gjennomføre
et vellykket prosjekt vil utbygger i de fleste tilfellene måtte treffe en del valg og
beslutninger som fordrer kunnskap og planlegging. Boken gir veiledning til de
mange juridiske vurderingene som kan oppstå.

Ekspropriasjon
ENDRE STAVANG (RED.)

• 2019 | 916 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202596811 | kr 1 559,Etter å ha gitt en kort innføring i hva ekspropriasjon er, redegjør forfatterne
grundig for en rekke praktiske og sentrale ekspropriasjonsrettslige emner:
ekspropriasjonsprosessen, salgsverdi med påslag, reguleringsplaners
betydning, strøksprisprinsippet, bruksverdierstatning, gjenervervsprinsippet,
differanseprinsippet, rettigheters vern, erstatning for ulemper og fradrag for
fordeler.
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Ekstern revisors handleplikter
KARI BIRKELAND

• 2017 | 432 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202528034 | kr 1 279,I denne boken systematiseres og analyseres revisors handleplikter i et
revisjonsrettslig og erstatningsrettslig perspektiv. Gjennom behandlingen av
handlenormen settes de materielle kravene til revisjonens innhold og utførelse
inn i en rettslig ramme, og vurderes opp mot aktsomhetsnormen som gjelder
spesielt for revisoransvaret. Boken forbinder på denne måten den sanksjonerte
aktsomhetsnormen med den revisjonsrettslige handlenormen.

Elevkrenkelser
Skolens aktivitetsplikt etter opplæringslovens kapittel 9 A
BJØRN ERIKSEN

• 2020 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202686604 | kr 449,I bokenElevkrenkelser gjennomgår Bjørn Eriksen
problemstillinger knyttet til kapittel 9 A i opplæringsloven om elevens
skolemiljø. Forfatteren analyserer klagesakene som er behandlet hos
fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet. Sakene viser hvilke
utfordringer skolene har for å sikre at elevene har det trygt og godt på skolen og
hvilke tiltak som må settes inn ved krenkelser og mobbing.

Engelsk-norsk juridisk ordbok
Sivil- og strafferett
ÅGE LIND

• 2013 | 346 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202407087 | kr 609,Boka legger vekt på å vise hvordan begrep brukes i setninger og i kombinasjon
med andre ord. Dette gir en viktig støtte for leseren, siden juridisk språk, både
på engelsk og norsk, består av en rekke faste uttrykk eller formuleringer. Boka
er beregnet på oversettere, jurister, advokater og tolker.
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Erstatningsberegning
- særlig om fradrag for fordeler
ARNT E. SKJEFSTAD

• 2016 | 522 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202474003 | kr 1 299,"Hell i uhell" – kan man tjene på skaden? Erstatningsreglene hjemler erstatning
for økonomisk tap, så langt tapet ikke burde vært unngått. Men hva hvis
skadelidte kommer økonomisk bedre ut med skaden enn uten? Skal han likevel
kunne kreve erstatning, eller skal skadevolderen da slippe å betale?

Erstatningsrettslig analyse
med særlig vekt på eiendom og miljø
ENDRE STAVANG

• 2007 | 304 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202266929 | kr 719,Boken er en samling artikler som spenner fra alminnelig til spesiell
erstatningsrett og fra rettsdogmatikk til rettsøkonomi. Første del består av fire
kapitler som på ulike måter omhandler spørsmålet om erstatningsrettens
interessevern. Andre del omfatter analyser av ulike ansvarsgrunnlag.

Finansrådgivers ansvar og plikter
JONE ENGH

• 2009 | 144 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202307837 | kr 579,Denne boken er aktuell for rådgivere i banker, forsikringsselskaper og
verdipapirforetak, advokater, studenter, domstolene, Bankklagenemnda,
Forsikringsklagekontoret og andre relevante tvisteløsningsorganer,
forbrukermyndigheter og offentlige organer. Boken er et nødvendig redskap for
dem som skal ta testene knyttet til autorisasjonsordningen.
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Folkerettslig tekstsamling
1883–2007
MAGNUS BUFLOD, KNUT ANDERS SANNES OG KRISTOFFER AASEBØ (RED.)

• 2008 | 967 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202273958 | kr 669,Boken er den mest brukervennlige traktatsamlingen på det norske markedet.
Her får du en ajourført samling av de mest sentrale folkerettslige tekstene som
gjelder for Norge, så vel innenfor generell folkerett som innenfor blant annet
menneskerettigheter, internasjonal strafferett, miljørett, barnerett, kvinnerett
og urfolksrett.

Forbrukerkjøp
ROALD MARTINUSSEN

• 2016 | 237 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202382711 | kr 539,Forbrukerkjøpsloven regulerer den vanligste typen enkeltkontrakter og er et
velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om norsk kontrakts- og
forbrukerrett. Boken er skrevet for studenter innenfor forretningsjuss, men
boken vil også være nyttig for alle som arbeider med varehandel mot
forbrukere.

Foreldelse av fordringer
Kommentarer til foreldelsesloven og foreldelsesbestemmelser i
spesiallovgivningen
ANNE CATHRINE RØED

• 2019 | 1352 s. | 4. utg. | Pakke | 9788202494933 | kr 3 129,Et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse. I
første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet. I andre
del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven. I
tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen. Bøkene er
utstyrt med omfattende registre.
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Foretaksstraff
En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske
og moralske forutsetninger
KNUT HØIVIK

• 2012 | 472 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202334260 | kr 1 239,Forfatteren gir en omfattende og grundig analyse av grunnvilkårene i
straffeloven § 48a for å straffe foretak, typisk aksjeselskaper. Utgangspunktet i
bestemmelsen er et representasjonsansvar, altså at foretaket identifiseres med
en fysisk representants lovbrudd, men bestemmelsen inneholder også regler
om kumulasjonsansvar og organisasjonsansvar.

Forholdet mellom panteretten og det
sikrede kravet
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN

• 2010 | 594 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202292478 | kr 1 299,Denne boken tar for seg hvordan panteretten forholder seg til det kravet den er
ment å sikre. Hovedfokuset i boken er å vise hvordan panteretten på ulike måter
kan frikobles fra det sikrede kravet og slik sett bidra til en enklere og tryggere
sikring av mer avanserte finansieringsoperasjoner.

Forskningskommunikasjon
Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere
AUDUN FARBROT

• 2013 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202411794 | kr 479,En praktisk innrettet håndbok for alle som kommuniserer forskning til
omverdenen. Boka viser hvordan man kan gjøre forskning tilgjengelig, relevant
og interessant for utvalgte målgrupper. Den forklarer også bruken av ulike
kanaler og hvordan man kan evaluere og måle effekten av ulike
formidlingstiltak.
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Forskriftssamling for eiendomsmeglere
2022
THORUNN FALKANGER OG PAUL HENNING FJELDHEIM (RED.)

• 2022 | 210 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202748074 | kr 199,Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig
interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I
tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges
Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om
markedsføring av bolig tatt med. Samlingen er à jour pr. 1. januar 2022.

Forvaringsstraff
BIRGITTE LANGSET STORVIK

• 2021 | 258 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202590543 | kr 479,-

Gjeldsordningsloven med kommentarer
ERNST MOE

• 2018 | 462 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202549282 | kr 1 279,Gjeldsordningsloven med kommentarer er en grundig og
praktisk bok skrevet med sikte på dem som i sitt daglige virke kommer i
befatning med problemstillinger knyttet til gjeldsordningsloven. Målgruppen er
i første rekke dommere, namsmenn, rådgivere og advokater som søker svar på
hvordan loven er tolket i praksis.
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Helse- og omsorgsrett
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2017 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202425012 | kr 509,Boken gir oversikt over helse- og omsorgsretten og en innføring i rettskilder,
juridisk metode, rettsanvendelse og hvordan yrkesutøvelsen innen helse- og
omsorgstjenestene er regulert. Den behandler de grunnleggende rettighetene
og pliktene pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere har, og gjør rede
for hvordan de siste årenes helsereformer, nye arbeidsformer, ny kompetanse
og teknologi påvirker profesjonsetikken og lovgivningen.

Hevd
Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar
BORGAR HØGETVEIT BERG

• 2005 | 550 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202218270 | kr 1 199,Boka kommenterer i første rekkje dei einskilde paragrafane i hevdslova. Det er
lagt vekt på ei grundig gjennomgåing av praksis, med utførlege referat og sitat.
Kommentarutgåva vil vere eit nyttig og praktisk hjelpemiddel ved forståinga av
hevdslova.

Hovedlinjer i internasjonal privatrett
JØRG CORDES, LAILA STENSENG OG PETER LENDA

• 2010 | 488 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202294328 | kr 859,Boken omhandler internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området.
Det blir pekt på viktige rettsspørsmål og antydet løsninger på
internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis
også en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til
anvendelse i internasjonale rettsforhold.
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Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være
Festskrift til Ole Gjems-Onstad - 70 år
TORE BRÅTHEN, EIVIND FURUSETH OG ANDERS MIKELSEN (RED.)

• 2020 | 777 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202675592 | kr 1 559,-

Hvordan forstå materiell forvaltningsrett
- en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten
MORTEN WALLØE TVEDT, ROAR BERGE OG SINDRE GJERTSEN MARQVARDSEN

• 2005 | 199 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202247492 | kr 529,Boken dekker sentrale emner i forvaltningsretten. Den handler om kravet til at
forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren,
domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak, og om ugyldighet.

Håndbok i militær folkerett
ARNE WILLY DAHL

• 2008 | 525 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202268282 | kr 959,Forfatteren gir en grundig og oversiktlig fremstilling av reglene som gjelder ved
ulike typer militære operasjoner, med utgangspunkt i humanitærretten,
internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Juridiske fag

•

Cappelen Damm Akademisk

I retten
TOR LANGBACH

• 2018 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202595395 | kr 429,Denne boka gir hjelp til å forstå hvordan rettssystemet vårt fungerer, og hvilke
oppgaver, rettigheter og plikter du har når du – frivillig eller ufrivillig – kommer i
kontakt med rettsvesenet. Forfatteren forklarer i forståelige vendinger hva som
skjer i domstolen. Han beskriver de mange aktørene som opptrer i retten og
hvilke roller de har. I boka finner man gode råd om hva man bør gjøre i de ulike
situasjonene, og også om hva man ikke skal gjøre.

Immaterialrett
og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven
PER HELSET, FELIX REIMERS, TORIL MELANDER STENE OG RAGNAR VIK

• 2009 | 816 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202235871 | kr 1 469,Boken gir en oversiktlig og fyldig fremstilling av kjennetegnsretten,
designretten, patentretten og opphavsretten. Den omhandler også reglene om
produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og knowhow i
markedsføringsloven, spørsmål om IPR-strategi, overdragelse, lisensiering,
sanksjoner og håndhevelse av immaterielle rettigheter.

Innføring i juridisk metode og
oppgaveteknikk
ERIK MONSEN

• 2012 | 292 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202392758 | kr 529,Forfatteren gir en oversiktlig og grundig innføring i faget juridisk metode.
Fremstillingens hovedfokus er rettslig argumentasjon som sådan og hvordan
juridisk metode kan bli operasjonalisert som teknikk for besvarelsen av
eksamensoppgaver ved juridiske læresteder. En uvurderlig bok for alle
jusstudenter.
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Innføring i politivitenskap
PAUL LARSSON, HELENE OPPEN INGEBRIGTSEN GUNDHUS OG ROLF GRANÉR
(RED.)

• 2014 | 348 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202441463 | kr 609,Boka tar sikte på å bringe både politiutdanningen og politiet et skritt nærmere
vitenskapelig forskning. Den er den første av sitt slag i Norden og diskuterer de
mest sentrale aspektene knyttet til politiets virksomhet. Boka henvender seg
først og fremst til politistudenter, men også til praktikere og akademikere som
er nysgjerrige på forskning på politiet.

Innføring i rettsstudiet
JOHS. ANDENÆS

• 2002 | 180 s. | 6. utg. | Innbundet | 9788202218386 | kr 429,Forfatteren gir en innføring i juridisk tenkemåte og en oversikt over jussens og
juristenes rolle i samfunnet. Den er skrevet først og fremst med tanke på dem
som har begynt å studere juss, eller som overveier å gjøre det, men er også
nyttig for andre som ønsker en innføring i norsk rettsvesen og rettsliv.

Internasjonale konkurser
med særlig fordypning i bankinsolvens
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN (RED.)

• 2014 | 228 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202442897 | kr 499,Når en virksomhet som har tilknytning til flere land går konkurs, oppstår en
rekke problemstillinger. I denne boken behandler forfatterne kompliserte
spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og likebehandling av kreditorene. Særlig
grundig behandles den rettslige situasjonen ved bankinsolvens.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Juridiske fag

•

Cappelen Damm Akademisk

Internasjonalt strafferettslig samarbeid
ANNE GRØSTAD

• 2020 | 292 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202668112 | kr 779,Internasjonalt strafferettslig samarbeid handler om
bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge
til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av
saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av
straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om
utlevering og overlevering av personer. Boken har en praktisk tilnærming, og er
særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler
saker om rettslig bistand i straffesaker.

Isolasjon
Et fengsel i fengselet
MARTE RUA OG PETER SCHARFF SMITH (RED.)

• 2019 | 280 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202556723 | kr 489,Hvorfor brukes isolasjon så ofte i skandinaviske fengsler? Hvorfor fortsetter den
internasjonale kritikken av Norge, Sverige og Danmark for denne praksisen? Hva
skjer egentlig når et menneske plasseres i isolasjon? Og hva kan vi gjøre for å
unngå at isolasjon tas i bruk? Denne boka om isolasjon i fengsel bygger på
forskning, erfaringer fra yrkespraksis og personlige opplevelser.

Kjønn og rett
Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet
I. IKDAHL, A. HELLUM, J. ASLAND, H. BRUSERUD, M. A. HJORT, B. G. JONASSEN OG
M.-L. SKILBREI (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202669690
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Kjøpsrett
ROALD MARTINUSSEN

• 2012 | 277 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202345068 | kr 719,Boken gir en meget nyttig og praktisk innføring i kjøpsretten. Forfatteren har
lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp
til å løse de spørsmålene som særlig synes å skape vanskeligheter både i
praksis og ved eksamensbordet. Den egner seg godt for både studenter og
praktiserende jurister.

Kobbes kommentarer til husleieloven
HARALD S. KOBBE, HENRIETTE LØKEN BERLE OG ANDERS PIND

• 2000 | 688 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202196974 | kr 1 329,En grundig kommentar til husleieloven med utdrag fra lovens motiver, samt en
systematisk ordnet oversikt over rettsavgjørelser i husleiesaker avsagt av
Høyesterett og underordnede rettsinstanser.

Kollektiv arbeidsrett
en innføring
TRON LØKKEN SUNDET

• 2021 | 256 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202713218 | kr 429,Rettsreglene om tariffavtalen, kollektiv medvirkning og løsning av retts- og
interessetvister er temaer i den kollektive arbeidsretten. Boken er egnet for
enhver som trenger en oversikt over feltet, og kan være en nyttig innføring i
rettsområdet for studenter på høyskole- og universitetsnivå, med
kontrollspørsmål etter hvert kapittel.
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Kommentarbok til offentleglova
NILS E. ØY

• 2015 | 416 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405847 | kr 529,Boka henvender seg til alle som ønsker innsyn i offentlig virksomhet, og også til
dem som skal ta stilling til krav om innsyn. Tolkningen av lovene blir
underbygget av en rekke konkrete kommentarer og avgjørelser fra
Sivilombudsmannen, fylkesmenn, departementer og andre. I tillegg inneholder
den en oversikt over innsynsretter i andre lover og rett til innsyn i privat
virksomhet.

Kommunalrett
Oppgaver, organisering og kontroll
GERD ENGELSRUD, GUNNAR JAHREN OG INGUN SLETNES

• 2020 | 560 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202537531 | kr 849,Forfatterne gir en praktisk gjennomgang av kommunalretten, herunder
kommunenes oppgaver og inntektsgrunnlag, organisering,
kompetansefordeling, de folkevalgte, beslutningsprosesser og
økonomiforvaltning, kommunale foretak, interkommunalt samarbeid og
selskapsorganisering, etikk, egenkontroll og tilsyn.

Konkurs
- enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs
PÅL B. BØRRESEN

• 2013 | 168 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202382728 | kr 479,Boken gir en oversiktlig innføring i de materielle og prosessuelle reglene som
gjelder ved gjeldsinndrivelse, med hovedvekt på gjeldsforhandlinger og
konkurs. Den er beregnet på høyskolestudenter, med øvingsoppgaver til hvert
kapittel i boken. Også andre som trenger en innføring i regelverket om konkurs,
vil ha stor nytte av boken.
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Konkursrett
HENRIETTE NAZARIAN MED BIDRAG FRA ANNA NYLUND

• 2012 | 280 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202343644 | kr 529,Konkursrett gir en innføring i reglene om konkurs. Forfatterne
redegjør for de hensynene reglene bygger på, gir en oversikt over reglene og går
i dybden av enkelte regelsett, særlig reglene om omstøtelse og om boets
inntreden i skyldnerens uoppfylte kontrakter. Konkursrett er særlig godt egnet
som lærebok, men er også nyttig som oppslagsbok.

Kontrakter for utvikling av programvare
ARVE FØYEN, CHRISTINE KLÜWER, KRISTINE M. MADSEN OG ELISABETH WILLE
(RED.)

• 2006 | 680 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202196912 | kr 1 349,En veiledning for dem som arbeider med utviklingskontrakter for IT-systemer
og programvare. Hvilke rettsregler som kan være av betydning for
programutviklingsprosjekter, og hvilke problemstillinger som kan dukke opp
når kontrakter skal inngås, er behandlet.

Kontraktsforpliktelser
ERLEND HAASKJOLD

• 2013 | 736 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202394325 | kr 1 629,Boken omhandler hvilke regler som gjelder når man skal fastsette innholdet i
kontrakter. Forfatteren gjennomgår forskjellige metoder som partene kan
benytte for å oppnå en klar og presis angivelse av kontraktsgjenstanden.
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Kontraktsrett og obligasjonsrett
KÅRE LILLEHOLT

• 2017 | 708 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202558086 | kr 1 139,Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten, med vekt på oversyn,
omsyn og utsyn. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av
kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding.
Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett,
kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

Korrupsjon
Mekanismer og mottiltak
TINA SØREIDE

• 2013 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202413538 | kr 499,Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så
vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon? Forfatteren drøfter årsakene
til og konsekvensene av korrupsjon og viser hvorfor det er så vanskelig å
bekjempe det. Hun tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og
synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske
strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk.

Kreditorvern
SVERRE MAGNUS BERGSLID SALVESEN

• 2021 | 457 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202726287 | kr 1 359,Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom
dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra
skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse
mot at en kreditorekstinksjon kan inntreffe ved et kreditorbeslag. I denne boken
beskrives om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter norsk rett.
Forfatteren analyserer aktuelle problemstillinger innenfor den dynamiske
tingsretten i tillegg til rettsspørsmål av mer allmenn formuerettslig karakter.
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La gründere flytte
Formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalder
OLE GJEMS-ONSTAD

• 2020 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202683719 | kr 369,-

Leie av lokaler
En gjennomgang av lov om husleie. Fellesbestemmelsene om boligleie
og lokalleie. Best. om lokalleie
VIGDIS KNUTSEN MAGISTAD

• 2008 | 582 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202218133 | kr 1 299,Næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjonsarbeid drives stadig oftere fra
leide lokaler. Her behandles alle husleielovens bestemmelser som gjelder ved
leie av lokaler. Forfatteren gir utleiere, leietakere og deres rådgivere et praktisk
verktøy når kontrakter skal fremforhandles og konflikter løses.

Libya: Krigens uutholdelige letthet
TORMOD HEIER, RUNE OTTOSEN OG TERJE TVEDT (RED.)

• 2019 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202634421 | kr 469,Libya: Krigens uutholdelige letthet setter et kritisk søkelys på
Norges deltagelse i den Nato-ledete operasjonen i Libya. Blant forfatterne finner
vi folkerettsjurister, historikere, militære, statsvitere og professorer i
journalistikk og fredsforskning. Et felles utgangspunkt for alle bidragsyterne er
spørsmålet om hva norske politikere, militære og det norske folk kan og bør
lære av Norges første krig i Afrika.
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Lojalitetsplikt i kontraktsforhold
HENRIETTE NAZARIAN

• 2007 | 585 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202272265 | kr 1 419,Forfatteren utvikler minstekrav til den ulovfestede lojalitetsplikten partene i et
kontraktsforhold har til å ta rimelig hensyn til, og ivareta, hverandres interesser.
Boken er den første samlede fremstillingen av lojalitetsplikten i norsk rett og gir
et stort bidrag til at det blir enklere å anvende lojalitetsplikten i praksis.

Lovens lange arm?
En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere
GEIR HEIVOLL

• 2018 | 362 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202581008 | kr 519,Lovens lange arm? gir en dyptpløyende og tankevekkende
drøfting av politiets rolle som rettshåndhever i den norske, demokratiske
rettsstaten. Boken belyser blant annet hva som har karakterisert politiets
samfunnsmessige rolle fra etableringen av den norske rettsstaten og fram til i
dag.

Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler
TOR ERIK JENSEN (RED.)

• 2021 | 646 s. | 20. utg. | Heftet | 9788202727642 | kr 749,Lovsamlingen er et nødvendig arbeidsverktøy for lærere og studenter ved
maritime skoler og for alle som jobber i eller opp mot sjøfartsnæringen. I
samlingen er de viktigste lover, forskrifter og regler som gjelder til sjøs, tatt inn.
Den norske teksten følges systematisk av engelsk oversettelse.
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Materiell prosessledelse
ERIK ELDJARN

• 2016 | 352 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202525484 | kr 1 099,I en rettsprosess kan dommeren i betydelig utstrekning påvirke tvistens
materielle side ved eksempelvis å sørge for ytterligere bevisførsel, bidra i
utspørringen av vitner eller foreslå alternative påstandsgrunnlag. Men i hvilke
situasjoner er det riktig av dommeren å gjøre det, og i hvilke er det riktig å la
være? I denne boken analyseres dommerens materielle prosessledelse i sivile
saker.

Menneskerettigheter
ERIK MØSE

• 2002 | 686 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202198015 | kr 1 249,Denne boken er den første grundige fremstillingen av de internasjonale
menneskerettighetene på norsk. Boken inneholder en utførlig redegjørelse for
de sentrale bestemmelsene i EMK, SP og ØSK og for norsk rettspraksis på
området. Dessuten drøftes forholdet mellom det internasjonale
menneskerettighetsvernet og norsk rett.

Menneskerettigheter – en verden uten
helvete
OLE GJEMS-ONSTAD

• 2018 | 254 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202595159 | kr 429,Denne boken er skrevet for et allment samfunnsengasjert publikum som ønsker
å forstå mer av det som skjuler seg bak etiketten «menneskerettigheter». Har
multinasjonale aksjeselskaper menneskerettigheter? Hva med dyr? Kan ikke en
politimann true en kidnapper for å redde et barn i åpenbar livsfare? Forfatteren
tar menneskerettighetene på alvor ved å påpeke en rekke paradokser i
menneskerettrettsjussen.
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Nabokonflikter
Reglene for naboeiendommer og boligselskaper
ELISABETH NJØSEN

• 2021 | 301 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202404215 | kr 429,-

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk
politikk fra 1900 til 2016
NIK. BRANDAL, CORA ALEXA DØVING OG INGVILL THORSON PLESNER (RED.)

• 2017 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202515805 | kr 539,I boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som
urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter:
rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny
forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir tankevekkende
innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene – og hvordan
de politiske strategiene har endret seg over tid.

Norsk-engelsk juridisk ordbok
Sivil- og strafferett
ÅGE LIND

• 2009 | 336 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202281359 | kr 619,Boka er beregnet på oversettere, tolker, jurister og andre som har behov for å
overføre norsk juridisk terminologi til engelsk. Den er også nyttig for alle som
skal sette seg inn i juridisk dokumentasjon, litteratur osv. på britisk og
amerikansk engelsk. Denne utgaven er betydelig utvidet i forhold til forrige
utgave.
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Norsk-polsk polsk-norsk juridisk ordbok
MICHAL JAN FILIPEK, MACIEJ IWANOW OG ROMUALD IWANOW

• 2010 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202312251 | kr 619,Juridisk fagspråk kan være vanskelig å forstå. Denne ordboken oversetter
mellom polsk og norsk, samtidig som den forklarer innholdet i de juridiske
begrepene der det ikke finnes tilsvarende uttrykk å oversette til. Boken er nyttig
for fagfolk, bedrifter og privatpersoner som har behov for å forstå juridiske
begreper på norsk og polsk.

Når dronene våkner
Autonome våpensystemer og robotisering av krig
TOR ARNE S. BERNTSEN, GJERT LAGE DYNDAL OG SIGRID R. JOHANSEN (RED.)

• 2016 | 392 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202495794 | kr 559,Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner
til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære,
juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større
autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer.

Når oppstår en fordring?
SILJE KARINE NORDTVEIT

• 2017 | 304 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202557577 | kr 1 249,En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av
flere ulike formuerettslige regler. Når oppstår en fordring? er en grundig
analyse av grensen mellom eksisterende fordringer og fremtidige,
ikke-eksisterende fordringer. Det er tidspunktet for fordringens
stiftelse som er tema. Boken er et nyttig verktøy for advokater, domstolene og
andre som arbeider med insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett.
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Om rettsmedisin og sakkyndighet
En innføring
TOR LANGBACH

• 2021 | 344 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202709648 | kr 639,Rettsmedisinske uttalelser kan være avgjørende i rettssaker, men har også ført
til justismord. Tor Langbach har kurset rettsmedisinere i mange år, og gir i
denne boka en teoretisk og praktisk innføring i arbeidet som rettsmedisinsk
sakkyndig.

Oppgaver i arbeidsrett
GERD ENGELSRUD OG DIEGO PRAINO

• 2021 | 108 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202596859 | kr 419,Boken inneholder oppgaver i arbeidsrett. Kjøp av boken gir tilgang til et nettsted
som inneholder oppgavene med løsningsforslag, kontrollspørsmål med svar, i
tillegg til en rekke eksamensoppgaver med veiledninger.

Oppgaver i arbeidsrett (nettsted)
GERD ENGELSRUD OG DIEGO PRAINO

• 2021 | 1. utg. | Nettsted | 9788202706807 | kr 309,-
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Oppgaver med løsninger i rettslære
For økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og
eiendomsmeglerstudiet
EINAR MO

• 2021 | 312 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202713430 | kr 529,Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag innenfor en rekke
ulike emner. Temaet for hver oppgave er angitt i ingressen, og oppgavene er
delt inn i vanskelighetsgradene lett, middels og vanskelig. Boken er i første
rekke myntet på studenter i rettslære, men også jusstudenter vil ha nytte av
boken.

Oppgavesamling i skatterett
Revisoreksamen
BJØRN TORGRIMSEN OG MARIANNE HUSBY

• 2018 | 312 s. | 14. utg. | Heftet | 9788202594640 | kr 639,Boken hjelper ferske og viderekomne studenter med å se hvordan skattereglene
slår ut i praksis, og gir dem en lettere overgang fra studiets teoretiske innhold
til dets praktiske sider. Oppgavene er av varierende vanskelighetsgrad, og
inkluderer et omfattende utvalg eksamensoppgaver gitt til registrert
revisoreksamen.

Oppgavesamling i skatterett med
løsningsforslag
ARTHUR J. BRUDVIK

• 2011 | 280 s. | 20. utg. | Heftet | 9788202348847 | kr 499,Boken viser skattereglene anvendt i praksis på sentrale problemstillinger.
Oppgavesamlingen er meget nyttig for alle som arbeider med skatt og
regnskap. Den er dessuten en glimrende støttebok for studenter som arbeider
med skatterett.
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Oppgjør av eiendomshandler. Oppgaver
med løsningsforslag
ERIK ROSENVOLD

• 2020 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202672218 | kr 499,Oppgavene i denne samlingen belyser flere av problemstillingene som en
oppgjørsmedarbeider kan møte i sitt daglige virke i et eiendomsmeglerfirma.
Oppgavene løses i all hovedsak med posteringssammendrag,
kundespesifikasjon og leverandørark. Sammen med oppgavene er det vedlagt
komplette løsningsforslag.

Opphavsrett, fotorett og personbilder i
nettjournalistikk
JON WESSEL-AAS

• 2016 | 96 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202496951 | kr 289,Digitaliseringen av journalistikken og samfunnet for øvrig har ført til at
tradisjonelle presserettslige problemstillinger om opphavsrett, fotorett og
personvern har fått en ny og til dels endret aktualitet. Boka gir en
grunnleggende oversikt over reglene på området, med vekt på de spørsmålene
som oppstår i en redaksjons hverdag på et rettsfelt som i stor grad er regulert av
internasjonale rettsregler.

Opphør av servitutter
ENDRE STAVANG

• 2011 | 210 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202308162 | kr 499,De servituttrettslige reglene sier hvordan servitutter stiftes, tolkes, endres og
opphører. I denne boken er temaet: Hva går opphørsreglene i hovedsak ut på, og
bidrar de til en samfunnsøkonomisk ønskelig rettighetsstruktur i den forstand
at den enkelte servitutten gir større fordeler for rettshaveren enn ulemper for
den som tynges av heftelsen?
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Oversikt over arveretten
PETER LØDRUP OG JOHN ASLAND

• 2021 | 100 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202688325 | kr 339,Oversikt over arveretten behandler alle sentrale spørsmål
innenfor arveretten og gir en innføring i reglene som kommer til anvendelse ved
en persons død. Boken gjengir de sentrale reglene i den nye loven om arv og
dødsboskifte av 2019 som trådte i kraft i 2021, og eksempel på hvordan man
skriver et testament.

Oversikt over erstatningsretten
PETER LØDRUP, JOHN ASLAND OG BJARTE ASKELAND

• 2020 | 2. utg. | Ebok | 9788202623234 | kr 229,-

Oversikt over familieretten
PETER LØDRUP OG TONE SVERDRUP

• 2020 | 104 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202610425 | kr 319,Forfatterne gir en lettfattelig innføring i alle sentrale spørsmål innenfor
familieretten og behandler blant annet inngåelse og oppløsning av ekteskap,
formuesforholdet mellom ektefeller under ekteskapet og hvis partene går fra
hverandre, rettslig regulering av samboerskap og forholdet mellom barn og
foreldre.
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Oversikt over rettigheter til fast eiendom
KAREN EG TARALDRUD

• 2016 | 217 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202521622 | kr 319,Boken inneholder en oversikt over viktige regler om eiendomsgrenser og
rettighetsforhold til fast eiendom, herunder bestemmelser om tinglysing, hevd,
sameie, naborett, servitutter, tomtefeste, allemannsrett og allmenningsrett. For
studenter passer den som innføring i emnet og er også nyttig for enhver som
eier hus, hytte, gård eller grunn.

Oversikt over rettskildene
KAREN EG TARALDRUD

• 2018 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202540753 | kr 319,Denne boken er skrevet for studenter med begrensede forkunnskaper om
rettssystemet og andre med ønske om å sette seg inn i de grunnleggende
prinsippene for tolkning og anvendelse av juridiske tekster. Boken er skrevet i et
nøkternt språk med korte forklaringer. Den egner seg både som rask innføring i
stoffet og som huskeliste ved repetisjon og arbeid med lærestoff.

Panterett for praktikere
OLE DAG RIKE OG ERIK RÅD HERLOFSEN

• 2006 | 154 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347319 | kr 529,Boken gir en enkel, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende
panterettslige spørsmål. Det gis en generell fremstilling av panteretten:
hvordan panterett oppstår, hvilke gjenstander det kan tas pant i, hvilke
rådighetsbegrensninger som gjelder når det er tatt pant i et formuesgode,
prioritetsspørsmål og bortfall av panterett.
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Parts- og vitneavhør
- i straffesaker og sivile saker
NILS ERIK LIE

• 2012 | 394 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202375782 | kr 749,Forfatteren gjennomgår blant annet regelverket om eksaminasjon,
grunnleggende vitnepsykologi, analyse av feilkilder, eksaminasjonsteknikk
samt forberedelse og gjennomføring av en eksaminasjon, både
hovedeksaminasjon og krysseksaminasjon. Teoristoffet er knyttet til en rekke
instruktive eksempler.

Passivitet
MARIA VEA LUND

• 2017 | 742 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202528874 | kr 1 299,Boka handlar om binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader på
privatretten sitt område. Undersøkinga siktar mot å klargjere kva for argument
eller argumentkombinasjonar som kan rettferdiggjere den aktuelle
rettsverknaden på tvers av ulike typetilfelle, og tilbyr rettesnorer for vurderinga
av om passivitet har ført til binding eller rettstap.

Patentrett
ARE STENVIK

• 2020 | 512 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202608293 | kr 1 379,Boken gir en bred fremstilling av rettsreglene om patenter etter patentloven og
Den europeiske patentkonvensjonen. Forfatteren behandler både reglene om
patentsøknader, meddelte patenters rettsvirkninger, patentprosessen for
domstolene, overdragelse og lisensiering og reglene om
arbeidstakeroppfinnelser.
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Permittering, nedbemanning og
sluttpakker
en praktisk håndbok om omstillinger og endringsoppsigelser
NICOLAY SKARNING

• 2017 | 312 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202570477 | kr 769,Forfatteren går gjennom permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for
skritt med huskelister og praktiske eksempler. Han gir gode råd for hvordan
prosessen skal gjennomføres på best mulig måte og med forslag til hvordan
tillitsvalgte og verneombud bør bringes inn. Et eget kapittel gir nyttig
informasjon om endringsoppsigelser.

Personlig økonomi 2013/2014
DAG JØRGEN HVEEM, JON MJØLHUS, HILDE NORDSTOGA OG ALEXANDRA PLAHTE

• 2013 | 808 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202411459 | kr 949,En av Norges nyttigste bøker i ny utgave. Boka har gått sin seiersgang landet
rundt i over 20 år. Personlig økonomi 2013/2014 er en alt-i-ett-bok som tar deg
gjennom alt fra familieøkonomi, lån og bolig, til sparing, pensjon og
skatteregler. Boken retter seg mot privatpersoner, økonomistudenter og
finansielle rådgivere.

Personvern og GDPR i praksis
EVA JARBEKK OG SIMEN SOMMERFELDT

• 2019 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202604066 | kr 459,GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken
bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken
sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp
i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er
utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.
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Private veier
Et uanmodet fellesskap
ERIK GAUER

• 2017 | 196 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202565381 | kr 519,Private veier er skrevet som en praktisk veiledning for de utallige
veilag og velforeninger der private veier drives i fellesskap mellom brukerne,
samt for de enkelte veibrukere og for avgjørelsesorganer, advokater og andre
rådgivere. Det er brukernes felles drift av bolig- og hyttevei som er hovedsaken i
fremstillingen.

Psykisk helsevernloven
med nøkkelkommentarer
TORE ROALD RIEDL OG WENCHE DAHL ELDE

• 2014 | 366 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202391607 | kr 599,Dette er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov
for kunnskap om regelverket innenfor det psykiske helsevernet. Kommentarer
til hver enkelt lovbestemmelse gir helsearbeidere et godt grunnlag for å forstå
anvendelsen av loven. Forskriftene til loven og utfyllende referanser er tatt inn i
boken.

Reglar om fast eigedom
ERLEND BALDERSHEIM

• 2010 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202320928 | kr 399,Framstillinga er ei innførings- og fordjupingsbok i fast eigedoms rettsforhold.
Forfattaren ønskjer å forklare samanhengar og systematikk på ein sjølvstendig
og tydeleg måte. Fast eigedoms rettsforhold vert presentert som eit
samanhengande, viktig, mangespektra og levande rettsområde. Boka er rik på
konkrete døme.
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Restitusjon
Om virkninger av formuerettslig ugyldighet
MARIANNE MATHILDE RØDVEI AAGAARD

• 2019 | 496 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202594718 | kr 1 259,Dersom en disposisjon er oppfylt før en ugyldighetsinnsigelse gjøres gjeldende,
oppstår det særlige problemstillinger knyttet til hvilke virkninger ugyldigheten
danner grunnlag for, både mellom partene og overfor tredjemenn som måtte
utlede rettigheter fra løftemottakeren. I boken analyseres virkningene av ulike
formuerettslige ugyldighetsgrunner når innsigelsen gjøres gjeldende først etter
oppfyllelse.

Retten er satt
Håndbok ved behandling av straffesaker og sivile saker
MARIANNE REUSCH OG CHRISTIAN H. P. REUSCH

• 2004 | 292 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202239374 | kr 689,En håndbok for å løse prosessuelle problemer som oppstår ved behandlingen av
straffesaker og sivile saker. Boken er særlig beregnet til bruk under
hovedforhandlingen, der alle parter jobber under tidspress. Under hvert
oppslagsord er det beskrevet aktuelle problemer med forslag til løsninger.

Rettsøkonomi
ERLING EIDE OG ENDRE STAVANG

• 2018 | 656 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202494971 | kr 1 059,Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og
vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsettinger.
Boken dekker både privatrett og offentlig rett. Rettsøkonomien formidles på
norsk og med norske eksempler. Boken er egnet som grunnbok for faget i Norge
og ellers i Skandinavia.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Juridiske fag

•

Cappelen Damm Akademisk

Separatistrett, direktekrav og motregning
ved verdipapirhandel og annen
kommisjonshandel
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN

• 2015 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202452803 | kr 299,Kommisjon er særdeles praktisk i verdipapirhandelen, og har betydning for
blant annet separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo,
tredjemanns adgang til godtroerverv, direktekrav fra eller mot kommittenten og
adgangen til å motregne.

Skatterett for næringsdrivende 2017
ARTHUR J. BRUDVIK

• 2017 | 939 s. | 40. utg. | Heftet | 9788202536954 | kr 1 169,Boken inneholder det viktigste næringsdrivende og deres skatterådgivere bør ha
kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og
utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Den er velegnet både som lærebok
og som håndbok og oppslagsbok.

Spansk juridisk–økonomisk ordbok
Norsk–spansk
HANNE MØRK

• 2017 | 624 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202337537 | kr 699,Spansk juridisk–økonomisk ordbok, norsk–spansk, er den mest omfattende
ordbok av sitt slag i Norge. Den er et uvurderlig hjelpemiddel for jurister,
universitetslærere, studenter, tolker, oversettere og alle som arbeider med
spansk i forvaltningen og næringslivet. Ordtilfanget omfatter eksempelvis
strafferett, selskapsrett, privatrett, EU-rett, regnskap og offentlig forvaltning.
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Starttidspunkt for foreldelsesfrister
MIRIAM SKAG

• 2012 | 536 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202369576 | kr 1 249,I tillegg til hovedregelen om foreldelsesfristens starttidspunkt, analyserer
forfatteren foreldelsesfristens start for misligholdskrav og den særlige regelen
om friststart for visse erstatningskrav. Også tilleggsfristen analyseres. Spørsmål
knyttet til bl.a. fristens lengde, fristavbrudd og hva som kan foreldes, behandles
også.

Statsansatteloven
Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten
GERD ENGELSRUD

• 2018 | 142 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202601515 | kr 319,Statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017. Forfatteren gir en oversikt over
loven, forskriften og forholdet til arbeidsmiljøloven. Målgruppen er framtidige
og nåværende ledere, personalmedarbeidere, fagforeninger og for øvrig alle
som kommer i befatning med denne særloven om ansettelse og opphør av
arbeidsforhold i statlig sektor.

Strafferett
STÅLE ESKELAND. 5. UTGAVE VED ALF PETTER HØGBERG

• 2017 | 616 s. | 5. utg. | Innbundet | 9788202534530 | kr 1 029,I Strafferett gis en inngående redegjørelse for betingelsene for
straff og strafferettslige reaksjoner etter straffeloven av 2005, og – mer
kortfattet – for fullbyrdelse av fengselsstraff. Innenfor denne rammen
behandles begrunnelser for straff, straff som styringsmiddel og de folkerettslige
og kulturelle skranker som straff er underlagt.
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Strafferett – håndbok
FINN HAUGEN OG JON SVERDRUP EFJESTAD

• 2019 | 933 s. | 5. utg. | Innbundet | 9788202599676 | kr 2 099,Strafferett – håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført
oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene,
nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av
utvalgte dommer. Den er et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren –
enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på
etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i
arbeid med dommen eller ved etterarbeidet.

Styrearbeid og eierstyring
Håndbok for offentlig eide virksomheter
ANNE BREIBY OG KJELL STANDAL

• 2015 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202491963 | kr 589,Det offentlige er en stor eier i Norge, og eierskapet omfatter mange både små
og svært store virksomheter. Denne praktiske og lettleste boken behandler
temaer som offentlige eiere, eierstyring, ulike selskapsformer, styrets roller og
arbeid sett i forhold til de lovmessige kravene, de praktiske sidene ved
styrearbeidet og hva slags kompetanse og samspill som er viktig i arbeidet.
Boken har ordliste med definisjoner.

Styrehåndboken
OLE CHR. GULLI OG KJELL STANDAL

• 2014 | 535 s. | 7. utg. | Innbundet | 9788202446109 | kr 879,Styrehåndboken inneholder alt et styremedlem, en virksomhetsleder eller en
eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt
utbytte av styrearbeidet. Boka er egnet for både det erfarne og det ferske
styremedlemmet, enten det gjelder private eller offentlige virksomheter.
Oppdatert mht. endringene i aksjeloven av 2013.
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Styring og vern
Arbeidsrett i offentlig sektor
GERD ENGELSRUD

• 2022 | 518 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202699482 | kr 799,Forfatteren gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på
individuelt og på kollektivt nivå. Generelle emneområder som ansettelse, lønn,
arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, virksomhetsoverdragelse,
vern mot diskriminering, styringsrett, håndheving og tilsyn, tillitsvalgte,
fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle
offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor.

Ten Years of Law and Politics from an
Arctic Perspective
ØYVIND RAVNA ET AL.

• 2021 | 348 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202706548 | kr 529,-

Til tingsrettens teori
ERLEND BALDERSHEIM

• 2017 | 323 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202532161 | kr 1 249,Denne boka tek opp lærene om eigedomsretten til gransking. Er dei forståelege
og haldbare? Den stiller seg kritisk til mykje av det som fram til no har vore god
latin i tingsretten. Som eit konstruktivt bidrag gis ein teori om eigedomsrettens
overgang ved kjøp og sal. Boka er relevant for alle som interesserer seg for
tingsrett spesielt og for rettsvitskap generelt. Boka gir også underlag og støtte
for løysing av ei rekkje praktiske rettsbruksspørsmål.
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Tilretteleggeransvar
Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av
aksjeemisjoner
OLAV FR. PERLAND

• 2013 | 970 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202292485 | kr 1 729,Forfatteren gir en faglig svært grundig, men samtidig praktisk gjennomgang av
verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner.
Kravene til informasjonsgrunnlaget og erstatningsansvar ved svikt i
informasjonsgrunnlaget står sentralt i fremstillingen.

Tolking i justissektoren
En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i
fengselet
HANNE MØRK

• 2019 | 476 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202604127 | kr 559,Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i
tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for
justissektoren spesielt. I boken gis en innføring i de viktigste lovene og juridiske
begrepene som en habil rettstolk må kjenne til. Fremstillingen er tett knyttet
opp mot den norske virkeligheten slik tolken møter den i sitt arbeid i retten, i
politiavhør, hos utlendingsmyndighetene, i fengselet og i barnevernssaker.

Tredjemannsproblemene
Om formuerettslige argumentasjonsmønstre
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN

• 2019 | 274 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202555832 | kr 569,Tema for Tredjemannsproblemene er hvordan rettsreglene i den
dynamiske tingsretten skal tolkes og anvendes, og hvordan ulovfestede
prinsipper, hensyn og eventuelt uklar lovtekst, kan harmoniseres på en måte
som er forutberegnelig for rettssystemets aktører.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Juridiske fag

•

Cappelen Damm Akademisk

Utsatt skatt-modellen
JAN SØRBØ

• 2021 | 358 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202719838 | kr 639,-

Varetektsfengsling og
proporsjonalitetsprinsippet
- en balansetest
MERETE HAVRE

• 2015 | 388 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202303846 | kr 1 159,Varetekt er et sterkt inngrep i den grunnleggende retten til personlig frihet.
Forfatterens mål er å vise hvordan proporsjonalitetsvurderingene må foretas
slik at både samfunnets og individets interesser gis en verdi i avveiingen. Boken
inneholder rikholdig praksis fra Høyesteretts ankeutvalg og EMD knyttet til de
materielle vilkårene for bruk av varetekt.

Voldelige hav
Pirateri og jus
MAGNE FROSTAD

• 2016 | 304 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202528423 | kr 489,Boken inneholder en oversikt over pirateriets og – dens halvbror – kaperfartens
historie. Bokens hovedtema er likevel den nåværende folkerettslige
reguleringen av pirateriet; herunder ser forfatteren nærmere på det havområdet
som inntil nylig var mest utsatt for pirateri: farvannene utenfor Somalia.
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Yrkesskade
MARIANNE REUSCH OG LARS OLAV SKÅRBERG

• 2003 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202212674 | kr 649,Boken gir en samlet fremstilling av de aktuelle erstatningsrettslige og
trygderettslige bestemmelsene. Både vilkårene for yrkesskadedekning,
utmålingen av erstatning og saksbehandlingen i yrkesskadesaker behandles.
Yrkesskade er velegnet som oppslagsbok, med begrunnede forslag til løsning av
aktuelle tolkningsspørsmål.

Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus
MORTEN WALLØE TVEDT

• 2014 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202406943 | kr 429,Boken er skrevet for deg som er viderekommen jusstudent og som ønsker å
skrive godt til eksamen og på masteroppgaven. Boken bygger på forfatterens
tidligere bøker, og han videreutvikler temaene derfra. Han tar også opp
metodiske og andre mer grunnleggende perspektiver på det å skrive et større
selvstendig juridisk arbeid.

Å skrive jus til eksamen
MORTEN WALLØE TVEDT

• 2015 | 178 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202473969 | kr 289,For å gjøre en god eksamen må både form og innhold være på plass. Innholdet
læres ved å studere enkeltfagene. Formen finnes ved å trene på å skrive. Tvedt
bruker et utvalg tidligere eksamensoppgaver for å illustrere hvordan jus kan
fremstilles på en god måte. Boken passer for ferske og viderekomne studenter.
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Økonomisk kriminalitet
Ledelse og samfunnsansvar
PETTER GOTTSCHALK

• 2018 | 416 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202556228 | kr 659,Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet
generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge. Bekvemmelighetsteori
forklarer hvordan økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende
atferd fører til økonomisk kriminalitet. Boken er skrevet for bachelorstudenter
på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier og kriminologi-,
politi- og jusstudier, for etterforskere og granskere av økonomisk kriminalitet,
og for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.
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Lover og forskrifter

Lover og forskrifter

Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på
www.cda.no.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet
for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post:
jus@cappelendamm.no
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