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Obligationsret 2. del Torsten Iversen Hent PDF Forlaget skriver: Det samlede overblik over obligationsretten
får du med Obligationsret del 1, 2, 3 og 4. 1. del omhandler misligholdelsens former, denne 2. del beskriver
misligholdelsesbeføjelserne, 3. del behandler emner som kreditor- og debitorskifte samt fordringers ophør, og

4. del omhandler solidariske skyldforhold.

Fremstillingens samlede formål er at formidle et overblik over gældende dansk obligationsret og at give en
redegørelse for almindelige obligationsretlige principper i dansk ret. Herved opnås også, at fremstillingen
giver et grundlag for senere fordybelse i specialområder. Skønt formålet er at redegøre for gældende dansk
ret, indeholder fremstillingen en række henvisninger til norsk, svensk, tysk, engelsk, fransk ret og US-

amerikansk ret.

Nu foreligger en ny udgave af 2. del, som behandler misligholdelse som et særskilt område inden for
obligationsretten. Denne 5. udgave af Obligationsretten del 2 er nu ajourført med de nyeste love og

lovændringer.
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