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fraskrive sig ansvaret for det solgte? Der er mange myter herom, f.eks. om dødsboers salg, om generelt
formulerede ansvarsfraskrivelser etc. Forfatteren påviser, at myterne ikke er rigtige. Derimod afhænger

effektiviteten af ansvarsfraskrivelsen af en rimelighedsbedømmelse. Forfatteren gennemgår på grundlag af
dansk retspraksis, hvorledes en lang række hensyn indgår med større eller mindre vægt i

rimelighedsbedømmelsen, og anviser i sammenfatningen hvilke hensyn, der navnlig har betydning i
bedømmelsen af, om en ansvarsfraskrivelse eller en ansvarsbegrænsning er rimelig.På grundlag af bogen blev
forfatteren, der er en erfaren advokat, tildelt en ph.d.-grad. Bogen udmærker sig imidlertid ved at have øje for
praktisk anvendelig viden formidlet i et godt sprog. Undersøgelsens udgangspunkt er overdragelse af fast
ejendom, der ikke er omfattet af forbrugerbeskyttelsesloven, men forfatteren inddrager tillige retsafgørelser

om løsørekøb og en række andre retsområder.
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