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Erstatningsansvarsloven Jens M\u00f8ller Hent PDF Kommentaren har siden den udkom første gang i 1985
været et hovedværk i dansk erstatningsretlig litteratur. I denne foreliggende 6. udgave er indarbejdet alt

relevant trykt retspraksis og teori, der er fremkommet siden lovens gennemførelse. Fremstillingen er på nogle
væsentlige områder væsentligt udbygget og omskrevet. Kommentaren vedrører den nugældende lov, dvs.
erstatningsansvarsloven fra 1984 med ændringer, der er trådt i kraft den 1. juli 2002. De tidligere gældende
regler vil imidlertid have betydning mange år endnu, idet de nye regler alene omfatter skader, der sker efter
ændringslovens ikrafttræden. Der er derfor som bilag optrykt referat af relevante domme mv. vedrørende den
""gamle"" lov for perioden 1993-2002. Hovedsigtet med kommentaren er at give en fremstilling, der kan

anvendes af praktikere. Fremstillingen har imidlertid også karakter af en håndbog i
"personskadeerstatningsret" og "forsikringserstatningsret" og kan også danne grundlag for undervisning i

emnet. Bogen er forsynet med et udførligt sags- og domsregister.

 

Kommentaren har siden den udkom første gang i 1985 været et
hovedværk i dansk erstatningsretlig litteratur. I denne foreliggende 6.
udgave er indarbejdet alt relevant trykt retspraksis og teori, der er

fremkommet siden lovens gennemførelse. Fremstillingen er på nogle
væsentlige områder væsentligt udbygget og omskrevet.

Kommentaren vedrører den nugældende lov, dvs.
erstatningsansvarsloven fra 1984 med ændringer, der er trådt i kraft
den 1. juli 2002. De tidligere gældende regler vil imidlertid have

betydning mange år endnu, idet de nye regler alene omfatter skader,
der sker efter ændringslovens ikrafttræden. Der er derfor som bilag
optrykt referat af relevante domme mv. vedrørende den ""gamle""
lov for perioden 1993-2002. Hovedsigtet med kommentaren er at
give en fremstilling, der kan anvendes af praktikere. Fremstillingen



har imidlertid også karakter af en håndbog i
"personskadeerstatningsret" og "forsikringserstatningsret" og kan
også danne grundlag for undervisning i emnet. Bogen er forsynet

med et udførligt sags- og domsregister.
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