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International handelsret. Studiehæfte, 3. udg., udgives i tilknytning til lærebogen International handelsret, der
er skrevet til brug for undervisning i international handelsret, herunder voldgift og international privat- og
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Tekstsamlingen indeholder de retsforskrifter, dvs. konventioner, forordninger, direktiver, love, modellove,
´principles´ og voldgiftsregler, som behandles i lærebogen.

Målgruppe:
Målgruppen er dels studerende, dels praktikere, herunder især advokater og virksomhedsjurister, der

beskæftiger sig med internationale kontraktforhold.
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Law. Endvidere er han voldgiftsdommer i nationale og internationale sager. Endelig beskæftiger han sig med
efteruddannelse af advokater, dommere og virksomhedsjurister.
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