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Familieret er skrevet med henblik på at tilvejebringe et ajourført undervisningsgrundlag i faget familieret på
jurastudiet ved århus Universitet. Bogen tager højde for de ændringer, der er sket med faget i forbindelse med
den seneste studieordning. Den har den tidligere brugte Familieret 2003 som sit forlæg, men er nu omarbejdet
til en væsentlig slankere udgave. Bogen giver en grundig gennemgang og ajourføring af de centrale,
familieretlige regler, og henviser løbende til relevant litteratur og domspraksis, og kan derfor også bruges som
et supplement til Familieret 2003. Der er primært tale om en lærebog, der i sit emnevalg er afpasset efter det
gældende pensum i faget, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. Indholdsfortegnelse Forord til 1.
udgave Kapitel 1.
Retsforholdet mellem forældre og børn Kapitel 2. ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab Kapitel
3.
Separations- og skilsmissegrundene Kapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår m.v.
Kapitel 5. ændring af aftaler om vilkår m.v. Kapitel 6.
Familieformueretten og den legale formueordning Kapitel 7. Særeje og ægtepagter Kapitel 8. Begrænsninger i

rådigheden Kapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner m.v. Kapitel 10. Gaver og aftaler
mellem ægtefæller Kapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller Kapitel 12. Indledning om skifte Kapitel
13. Kapitel VI-skiftets aktiver og passiver Kapitel 14. Den kvantitative deling Kapitel 15.
Den kvalitative fordeling af aktiverne Kapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige eller i øvrigt af
personlig art, jf. retsvirkningslovens § Kapitel 17. Samlivsforhold Domsregister Lovregister Stikordsregister
Advokatfirmaet Lisbeth Pahl & Thorbjørn Aaberg er et mindre uafhængigt advokatfirma i Frederikshavn,
som ligger i byens gågade. Har du et familieretligt problem eller spørgsmål. Jeg er en erfaren advokat med
speciale i familieret herunder særligt børn, forældremyndighed, ophævelse af samliv, skilsmisse og
tvangsfjernelser. Kontakt Hvis du vil anlægge en sag, har eller mangler oplysninger i en verserende sag, så
kan du her se en oversigt over, hvem du kan kontakte. Advokatfirmaet Kahlke har igennem flere generationer
haft arveret, skifteret, generationsskifte, dødsboskatteret, behandling af dødsboer, familieret, oprettelse af. Vi
går bag om mennesket, ind i sagen, og prøver at finde de meninger og de værdier, der kan danne grundlag for
en god løsning for det. Kontakt en advokat her. Din sag er vores speciale.
Advokathuset Funch & Nielsen er Nordvestjyllands største advokatfirma. Advokatfirmaet Sonja Toft er
organiseret som en enkeltmandsvirksomhed, som har kontorfællesskab med Advokatfirmaet Kønig & Partnere
Anker | Møller Advokater er specialiseret inden for ejendomshandler, herunder forældrekøb, testamenter,
lejeret, retssager samt familieret. Advokaterne Sankt Knuds Torv er anerkendt som værende blandt landets
mest erfarne advokater indenfor rådgivning om hverdagens jura. Retsadvokaterne er din advokat som har
specialiseret sig og yder advokatbistand inden for familieret, lejeret og socialret. Det kan i mange tilfælde
være en god idé at kontakte en advokat, når der skal indgås ægteskab eller andre. Aage Helsinghoff har i over
20 års beskæftiget sig med trafikskader/personskader. De Jurastuderendes Retshjælp er en frivillig
organisation bestående af kompetente jurastuderende ved Aarhus Universitet. Kontakt & få en hjælpende
hånd.

