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Obligationsret 4. del Bernhard Gomard Hent PDF "Obligationsret. 4. del" om fordringer med flere kreditorer
og flere debitorer udgør sidste del af fremstillingen af Obligationsret. Denne 2. udgave er ført ajour med ny
lovgivning, retspraksis og litteratur, siden 1. udgaven udkom for mere end 20 år siden. Bogen giver et

overblik over obligationsretten, og gør rede for retskilderne på området. Specielt fokuserer bogen på regler af
generel karakter i lovgivning og retspraksis, som har betydning mellem erhvervsdrivende eller i

kunderelationer. Samtidig lægger bogen vægt på at illustrere samspillet mellem forskellige regler. Juridisk
metode fører ikke altid til ét bestemt resultat. De frihedsgrader, som tolerancerne i juridisk metode giver, er
udnyttet i fremstillingen af Obligationsret både ved udvælgelsen af domme, hvis opfattelse følges, og ved

kritik eller fravigelse af retsopfattelsen i domme, som vel er illustrerende, men ikke er fundet optimal, i hvert
fald ikke for nutidens og den nære fremtids behov. Bogen gør det klart, hvilke mål lovgiver har haft for øje,
og med hvilke midler lovgiver har søgt at realisere disse mål, som led i beskrivelsen af en regel at gøre rede
for reglens funktion i en markedsøkonomi under offentlig kvalitetskontrol og at overveje, hvilke ændringer,

der burde komme på tale. Materialet er ført ajour frem til 1. november 2016
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