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Skyldforhold Erik Werlauff Hent PDF Denne bog indeholder en kort og enkel gennemgang af

obligationsrettens grundbegreber, dvs. uden de mange nuancer, som de store obligationsretlige værker
indeholder. Bogen er særligt henvendt til studerende og praktikere, der har behov for at få repeteret

obligationsretten i en bog, der tilbyder et solidt overblik. Indholdsoversigt § 1. Retskilder, aftalefrihed og
internationalisering § 2. Sælgerens ydelse (realydelsen) § 3. Skyldnerens ydelse (pengeydelsen) § 4.

Gensidighed, samtidighed og kontraktbalance § 5. Misligholdelse - grundbegreber § 6. Sælgeren (realdebitor)
misligholder § 7. Skyldneren (pengedebitor) misligholder § 8. Misligholdelse - hvad kan der aftales? § 9.

Hæftelse, ansvar og regres § 10. Skyldforholds tredjemandsvirkning § 11. Produktansvar som
tredjemandsvirkning § 12. Kreditorskifte - overførsel af en ret § 13. Debitorskifte - overførsel af en pligt § 14.
God tro og ond tro § 15. Berigelse og condictio indebiti § 16. Modregning § 17. Præklusion og passivitet §

18. Forældelse
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