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2018
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2018
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Associations_bolagsrätt_6 Indirekta värdeöverföringar post NJA 2014 s. 604: de lege lata och de lege ferenda 2018

Associations_bolagsrätt_7 Investerarskyddet vid andelsbaserad crowdfunding i dag och i morgon: särskilt om kapitalsökande bolags 
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Associations_bolagsrätt_21 Styrelseledamöters lojalitetsplikt: ett standardkontraktuellt perspektiv 2018
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Civilrätt_familjerätt_11 Barnets bästa vid växelvis boende och samarbetssvårigheter 2018

Civilrätt_familjerätt_1 Värdering vid bodelning och arvskifte: vilken metod och tidpunkt ska användas? 2019
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Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_17 Ansvaret för skadliga produkter och konstruktioner i entreprenad: om produktsakskaderelaterat ansvar 2018

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_18 Ansvar för medhjälpare i entreprenad 2018

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_19 Samordningsansvar 2018

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_20 Frånträde och hävning av förhandsavtal: vid försenad nyproduktion av bostadsrättslägenhet 2018

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_21 Hyresavtalets upphörande på grund av hyresgästens kriminalitet 2018
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Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_1 Värdering av masttomter vid expropriation: rättsutvecklingen 2008-2018 2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_2 Lokalhyra och offentlig upphandling: förhållandet mellan 12 kap. jordabalken och lagen om offentlig 
upphandling

2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_3 Kombinerade skogsfastigheter:  en analys av de liberaliserade lämplighetskraven 2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_4 Upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand 2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_5 Deposition som säkerhet vid bostadshyra 2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_6 Förhandsavtal vid nyproduktion: en analys av tolkningen och regleringen av förhandsavtal 2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_7 Det förstärkta besittningsskyddet för hyresgäster som blir utsatta för brott av närstående eller tidigare 
närstående

2019

Civilrätt_fastighets_entreprenadrätt_8 Lägenhetsbegreppet: bostadsrättshavarens ställning utifrån ett konsumentperspektiv 2019

Civilrätt_finansmarknadsrätt_1 Finansinspektionens och Riksgäldens överlappningsbekymmer: den potentiella kollisionen mellan 
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Civilrätt_finansmarknadsrätt_2 Förvärv av kvalificerat innehav i kreditinstitut 2018



Civilrätt_finansmarknadsrätt_3 MIFID II: Ett förstärkt investerarskydd vid investeringsrådgivning 2018
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