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BESKRIVNING

Den svenska konkurrensrätten är materiellt baserad dels på två allmänthållna förbud, dels på regler om
företagskoncentrationer. Förbuden gäller konkurrensbegränsande avtal mellan företag samt missbruk av
en dominerande ställning, och är liksom reglerna om företagskoncentrationer kopierade från motsvarande
EU-bestämmelser.Tillämpningen av dessa regler är i hög grad lämnad åt den praxis som utvecklats inom
EU i enlighet med gällande EU-rätt och i Sverige mot bakgrund av den svenska konkurrenslagen. Det är
först med kännedom om bakgrunden och tillämpningen hos myndigheter och domstolar inom EU och i
Sverige som den svenska konkurrensrätten till fullo kan förstås.Svensk konkurrensrätt beskriver den
svenska konkurrensrätten i praktiken och förklarar de bakomliggande resonemangen. Den är disponerad
för att utgöra ett lättillgängligt instrument för den som söker en överblick över den svenska
konkurrensrätten eller söker svar på en enskild fråga. I denna tredje upplaga har omfattande revideringar
och uppdateringar gjorts med anledning av den konkurrenslag som trädde ikraft den 1 november 2008.
Boken behandlar även den nyare praxis som utvecklats hos Konkurrensverket, Marknadsdomstolen och
övriga domstolar samt på EU-nivå.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Konkurrensrätt - MarLaw

Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt. Konkurrensrätten utgör ett
omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ...

Konkurrenslagen i korthet | Konkurrensverket

Konkurrensrätt utgör ett svårdefinierat rättsområde. En av de grundläggande orsakerna till detta är att
rättsområdet bygger på en ovanligt blandning av ...

Svensk konkurrensrätt | Stockholms Stadsbibliotek

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...
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SVENSK KONKURRENSRÄTT

https://www.bo-fi.club/?p=SVENSK%20KONKURRENSR%C3%84TT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SVENSK%20KONKURRENSR%C3%84TT&ln=se

	Svensk konkurrensrätt PDF E-BOK
	Leif Gustafsson,Jacob Westin
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	SVENSK KONKURRENSRÄTT



