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I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske
aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og

Island sin i 1936. 
Disse fem love har skabt grundlag for en fællesnordisk aftaleret, der i det forgangne århundrede både har haft
betydning for nordisk retskultur og for nordisk juridisk samarbejde. Det diskuteres dog løbende, om tiden er

løbet fra disse fællesnordiske aftalelove i dag, hvor samfundet ser er helt anderledes ud. 

Bogen sætter disse spørgsmål under debat i tre dele. Del I ser på det historiske og ideologiske grundlag for
aftalelovene. Del II behandler en række konkrete aftaleretlige spørgsmål. I Del III rejses spørgsmålet, om de

fællesnordiske aftalelove bør reformeres.

Bidragene til bogen er forfattet af nogle af Nordens førende aftaleretsjurister. Bogen udkommer som første
bind af et tobindsværk. Værkets andet bind er henvendt til et engelsktalende publikum og har titlen The

Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary.  
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