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Berettigede forventninger i forvaltningsretten Søren H. Mørup Hent PDF Berettigede forventninger er noget,
som stadigt oftere påberåbes af borgere over for myndigheder og domstole. I bogen, der er forfatterens
doktordisputats, behandles navnlig spørgsmålene om, hvornår borgeren med rette kan siges at nære
berettigede forventninger, og hvilken betydning sådanne forventninger i givet fald skal tillægges, når
forvaltningen træffer afgørelser. En gennemgående problemstilling er, om der gælder en almindelig

forvaltningsretlig retsgrundsætning om retsbeskyttelse af berettigede forventninger i dansk ret. Forfatteren
argumenterer for, at dette er tilfældet. Et andet tema er at belyse omfanget af forventningsbeskyttelse i dansk
forvaltningsret, herunder bl.a. borgerens muligheder for at få et retligt grundlag at indrette sig tillid til i form
af en forhåndsbesked. Det undersøges også, i hvilket omfang reglerne om det offentliges erstatningsansvar

korresponderer med hensynet til berettigede forventninger.Bogen lægger an på at give læseren de nødvendige
forudsætninger for at afgøre, om der i det konkrete tilfælde foreligger berettigede forventninger, og hvilke

momenter der bør tages i betragtning ved vurderingen af, hvilken vægt hensynet til berettigede forventninger
bør tillægges i det konkrete tilfælde. Bogen tilstræber således på en teoretisk baggrund at opfylde behovet for

en praktisk anvendelig tilgang til at løse problemer om forventningsbeskyttelse i konkrete sager.
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