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Kompendium i formueret III Morten Frank Hent PDF Dette kompendium har til formål at bidrage til at skabe
et overblik over fagområdet kreditorforfølgning.

Kompendiet er udarbejdet primært til studerende, der følger faget Formueret III ved den juridiske
bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiets selvstændige struktur gør dog, at det generelt

kan anvendes af alle med interesse inden for kreditorforfølgning, herunder navnlig studerende, der skal
eksamineres inden for fagområdet, og hertil hører også studerende ved Århus Universitet og Syddansk

Universitet.

I udarbejdelsen af kompendiet er der taget udgangspunkt i de mest centrale lærebøger inden for området:

• Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret af Bo von Eyben og Peter Møgelvang-Hansen
(forkortet ”KFF”), samt den tilhørende domssamling (forkortet ”DS”).

• Konkursloven med kommentarer af Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard (forkortet ”KLK”).

Kompendiets fokus er at lette og strukturere tilgangen til fagområdet. Grundet den meget klare struktur er
kompendiet desuden meget velegnet som et generelt oversigts- og opslagsværk over kreditorforfølgning.

Løbende i kompendiet er der lagt stor vægt på eksamensrelevante fremgangsmåder, oversigter samt
”hovedregel og undtagelses-systematikker”. De væsentligste domme er medtaget og er alle angivet med

sidehenvisning til den relevante domssamling. Der henvises endvidere løbende til relevante sider i centrale
lærebøger, og endelig indeholder kompendiet et stikordsregister, der gør kompendiet ekstra anvendeligt som
overbliks- og opslagsværk. Ovenstående har erfaringsmæssigt stor værdi både til eksamen og i den løbende
undervisning. Kompendiet skal ikke opfattes som en erstatning for den studerendes pensumlærebog, men skal

alene tilbydes som et værktøj til struktureringen heraf.

Det anbefales således både, at den studerende bruger kompendiet sideløbende med undervisningen og intenst
lige inden eksamen. Bruges kompendiet sammen med et eksamensforberedende kursus fra ASPIRI A/S,

styrkes den samlede kompetence, men den fulde anvendelse af kompendiet forudsætter ikke et
eksamenskursus. Opdateringer og ekstra opgaver med løsninger kan hentes på vores hjemmeside

www.aspiri.dk

.
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