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Forvaltningsret er den største samlede fremstilling af den danske forvaltningsret og indeholder en grundig og
systematisk gennemgang af alle hovedemnerne inden for forvaltningsrettens almindelige del. Med denne nye
udgave foreligger den blå Forvaltningsret nu gennemgribende revideret og fuldt opdateret med ny lovgivning,
ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser. Desuden behandler bogen nu konsekvent praksis fra
EU-Domstolen og fra Menneskerettighedsdomstolen, ligesom den inddrager digital forvaltning og de
relevante dele af persondataretten. Bogen er forsynet med et omfattende sags- og afgørelsesregister og er et
letanvendeligt opslagsværk. Forvaltningsret henvender sig til enhver, der i det daglige enten beskæftiger sig
med offentlig administration, eller som har berøring hermed. Den foreliggende udgave af Forvaltningsret har
landsdommer og professor, dr.jur. Niels Fenger som redaktør og hovedforfatter. De øvrige kapitler er skrevet
af en landsdommer, to professorer og en række praktikere.
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dine egne dispositioner eller noter som e-mail med en vedhæftet fil til Redaktionen. Dispositioner & Noter -
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