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udtryk og vendinger inden for jura med særlig vægt på EU-jura.

Endvidere er den opdateret med betydninger til allerede eksisterende opslagsord. I denne udgave er det gjort
lettere at finde lige netop det ord, det udtryk eller den vending, man søger, dels typografisk men også i

opbygningen af de enkelte artikler.

I ordbogen er det tydeligt markeret under hvilket juridiske område, opslagordene hører til. I ordbogen
behandles bl.a. person-, familie- og arveret, formueret, procesret, offentlig ret, international ret, EU-ret m.m.

På den måde sikres det, at man benytter det engelske ord eller udtryk i den rigtige sammenhæng.

Bogen har autentiske sætningseksempler, der dels illustrerer, hvorledes opslagsordene bruges i praksis, og
dels giver oplysning om ordets brug. Ordbogen behandler såvel britisk som amerikansk jura.
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