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Få overblik over maritime retsforhold.

Sørettens område spænder vidt fra privatretlige over offentligretlige til folkeretlige regler. Lærebogen Søret
tilbyder en grundig gennemgang af maritime retsforhold inden for disse områder og behandler bl.a.:

· Skibsregistrering

· Søpant og kontraktspant

· Forureningsansvar

· Transportansvar

· Bjærgning.

Nyt i 4. udgave :

Omfanget af bogen er udvidet betydeligt siden 1.-udgaven, og titlen er derfor blevet ændret fra Introduktion
til Søretten til Søret kort og godt. Yderligere er der siden 3.-udgaven sket vigtige ændringer inden for de

retsområder, bogen behandler, og Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner, som allerede er
blevet indarbejdet i søloven. Disse ændringer er behandlet og kommenteret i bogen. 

Målgruppe :

Ud over at fungere som lærebog for studerende er bogen også velegnet for praktikere i transportbranchen -
f.eks. advokater, rederiansatte og speditører.

Om forfatterne

Søret, 4. udgave, er udarbejdet af advokat Lars Rosenberg Overby (Kromann Reumert) i samarbejde med
professor dr. jur. Thor Falkanger og professor dr.jur. Hans Jacob Bull, begge tilknyttet Institutt for Sjørett,
universitetet i Olso. Lars Rosenberg Overby er specialiseret i transportret. Han har tidligere været ekstern

lektor ved Københavns Universitet og bidraget til forskellige værker om transportret.
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