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en opdateret fremstilling af gældende ret med henvisning til nyeste lovgivning og retspraksis indtil

redaktionens slutning ultimo april 2015. Der er skabt grundlag for en hurtig vurdering af retlige spørgsmål
med citeret uddrag af litteratur og domme.

Bogen indeholder i forhold til 1. udgave en ny og omfattende behandling af direkte krav og en ny behandling
af emner som fordringshavermora, passivitetsregler og andre ophørsgrunde, selvbyg, retsmangler og

modregning. Endvidere er medtaget "nye mangelstyper", eksempelvis skimmelsvamp, værdiforringende
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retsmangler etc.
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