Festskrift til Irene Nørgaard
Sprog:

Dansk

Udgivet:

17. maj 2017

Kategori:

E-Bøger

Forfatter:

Helle Isager

Forlag:

DJØF Forlag

ISBN:

9788757436877

Festskrift til Irene Nørgaard.pdf
Festskrift til Irene Nørgaard.epub

Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus
Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift. Der
findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard.
Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus
Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller
»pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene. IndholdForordNotits om forfatterne Del 1.
FamilieformueretIrene fik ret – Om anpartssæreje, indtægter af gamle særejer og Højesterets dom af 3.
november 2016 -af Jørgen U. Grønborg og Johan Hartmann Stæger Skattemæssige udfordringer med hidtidig
fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse - af Elisabet Jensen og Uffe
Nørgaard Beregnet husleje i ægtefælleskifte -af Kirsten Reimers-Lund og Henrik Asboe Hvordan sikres krav
på salgssummen fra et efterfølgende salg? -af Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen
Pensioners behandling på ægtefælleskiftet -af Anne Broksø, Anne Kjærhus Mortensen og Per Andreasen
Muslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af
forholdet mellem religiøs og verdslig ret -af René Franz Henschel Fortsættelse af almene boliglejemål ved
samlivsophævelse og død –af Hans Henrik Edlund Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved
ekteskapets opphør -af Tone Sverdrup Familie- og arveret i praksis -af Mogens Pedersen Del 2.

ArveretSuccessions rækkefølger – En løsning for moderne familier elleren kilde til konflikter? -af Anne
Louise Bormann Når ophavsmanden dør -af Birgit Liin Dødslejegaver -af Annette Kronborg og Hans Viggo
Godsk Pedersen Bristende forudsætninger i arveretten – med særligt fokus på U 2016.519 H -af Caroline
Adolphsen Arveforordningen og Danmark -af Kasper Steensgaard Borde lagen innehålla formkrav för hur
testamente återkallas? -av Tapani Lohi Del 3. AndetFamilieideologi og normer i retlig regulering af familien Et retssociologisk perspektiv på familieretten - af Bettina Lemann Kristiansen Forsikringsretlig identifikation
mellem ægtefæller henholdsvis samlevende -af Susanne Kier Arbejdsbetingede fosterskader -af Helle Isager
Det er så yndigt at følges ad« indtil ... -af Gorm Toftegaard Nielsen Er det strafbart at leve sammen med en
kriminel? -af Nicolaj Sivan Holst Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden – og lidt om
Pokémon Go -af Anne-Dorte Bruun Nielsen Værgemålssurrogater – fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt
som alternativ til værgemål -af Erik Werlauff Voksne inhabile og de pårørendes rolle – Udvalgte tendenser i
den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne -af Eva Naur
Finansielle god skik-regler – Civilretlig betydning og praktiske konsekvenser - af Tanja Jørgensen
Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde -af Rasmus Kristian Feldthusen Bibliografi over professor,
dr.jur. Irene Nørgaards litterære juridiske produktion - af Per Teglborg
TRYK HER FOR AT KOMME TIL VORES RIGTIGE HJEMMESIDE. og udvikling: Erik Rosekamp
Betyder at der er henvisninger til (dele af) dette værk i forfatteroversigterne. MAARBJERG Jacob. Der blev
fundet 32600 bøger M MAAG Hjalmar. MAALØE Herman. Der blev fundet 32600 bøger M MAAG
Hjalmar. og udvikling: Erik Rosekamp Betyder at der er henvisninger til (dele af) dette værk i
forfatteroversigterne. MAAHR Jørgen. MACKINTOSH Allan Roy. Som regel indekseres kun længere
omtaler - efter mit skøn -, dvs. MAARE Sven-Aage. MAAHR Jørgen. MAARE Sven-Aage.
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