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Bogen er primært udarbejdet til brug for undervisningen i tinglysning af rettigheder over fast ejendom på
universiteterne og ved de videregående uddannelser. Bogens fokus er derfor på de i praksis vigtigste regler og
problemstillinger I bogen behandles bl.a. følgende emner: Hvad forstås ved en ret over fast ejendom?
Enhedsprincippet i TL § 10 Undtagelser fra tinglysningskravet Tinglysningens retsvirkninger, TL § 1 og § 27
Grundlaget for tinglysning Tingbogslegitimation Tinglysningsrettens reaktionsmuligheder Rettelse af
tingbogen Betinget overdragelse af fast ejendom Claus Rohde er lektor, ph.d., ved Aarhus Universitet og har i
en årrække beskæftiget sig nanvlig med tinglysning og panteretlige problemstillinger.
Mere end 150 fagspecifikke kurser. Tinglys og forespørg her Tryk her for at anmelde dokumenter til
tinglysning eller forespørge i Andels-, Bil-, Person- eller Tingbogen for fast ejendom. - hvor gode råd er gratis
Hvem kan bruge advokatvagten. Retskredsnummeret er det samme som myndighedskoden på www. info.
Som det første land i verden indførte Danmark i år 2009 digital tinglysning af fast ejendom. Mere end 150
fagspecifikke kurser.
På Tinglysningsrettens hjemmeside kan du læse om digital tinglysning, læse vejledninger og få svar på de
mest almindelige spørgsmål. Oftest anvendt på fast ejendom (men anvendes fx også til at kundgøre
umyndiggørelser og ægtepagter), i det der knyttes forskellige virkninger … Førsagsbehandling.

Myndighedskoder/ retskredsnumre Her kan du finde en oversigt over retskredsene i Danmark (pdf). 500 inkl.
dk kan du anlægge og behandle civile sager ved domstolene; Kend din ret Besøg undervisningssitet, der tager
dig med rundt i domstolenes verden.
Læs her. 500 inkl. Indhentning af sagens dokumenter, herunder sælgeroplysninger, indskannet akt, weblager
og ejendomsdatarapport Din Bolighandel har mangeårig erfaring i skødeskrivning og tinglysning af skøde Pris
kun 1700,-. 2. Besøg det store oplagsværk med alt om ejendomshandel her. Advokatvagten er åben for alle.
Læs mere 81 pct. Oftest anvendt på fast ejendom (men anvendes fx også til at kundgøre umyndiggørelser og
ægtepagter), i det der knyttes forskellige virkninger … Førsagsbehandling.

