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Arbejdsskadesikringsloven - med kommentarer Leif Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Der er i de senere
år foregået en betydelig udvikling i praksis på arbejdsskadeområdet, som har aktualiseret behovet for en

opdateret kommentar til Arbejdsskadesikringsloven.
Hovedsigtet med kommentaren er at imødekomme dette behov hos advokater, sagsbehandlere i

forsikringsselskaber og fagforeninger samt andre praktikere, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsskader.

Kommentaren indeholder en gennemgang af praksis vedrørende alle væsentlige emner inden for
arbejdsskadesikringen, herunder skadebegreberne, erstatningerne, den sikrede personkreds, administrationen

af arbejdsskadesagerne samt en konstruktiv kritik af praksis på visse områder.

Kommentaren er bygget op på baggrund af forarbejderne til gældende lov og det betydelige antal
retsafgørelser og principielle administrative afgørelser, der er truffet i de senere år. Der er i kommentaren

medtaget såvel trykte og utrykte retsafgørelser. Kommentaren indeholder desuden en række historiske afsnit,
der belyser baggrunden for gældende regler.
Bogen er forsynet med sags- og domsregister.

 

Forlaget skriver: Der er i de senere år foregået en betydelig udvikling
i praksis på arbejdsskadeområdet, som har aktualiseret behovet for en

opdateret kommentar til Arbejdsskadesikringsloven.
Hovedsigtet med kommentaren er at imødekomme dette behov hos
advokater, sagsbehandlere i forsikringsselskaber og fagforeninger

samt andre praktikere, der til dagligt beskæftiger sig med
arbejdsskader.

Kommentaren indeholder en gennemgang af praksis vedrørende alle
væsentlige emner inden for arbejdsskadesikringen, herunder
skadebegreberne, erstatningerne, den sikrede personkreds,

administrationen af arbejdsskadesagerne samt en konstruktiv kritik af
praksis på visse områder.

Kommentaren er bygget op på baggrund af forarbejderne til
gældende lov og det betydelige antal retsafgørelser og principielle
administrative afgørelser, der er truffet i de senere år. Der er i
kommentaren medtaget såvel trykte og utrykte retsafgørelser.

Kommentaren indeholder desuden en række historiske afsnit, der
belyser baggrunden for gældende regler.

Bogen er forsynet med sags- og domsregister.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Arbejdsskadesikringsloven - med kommentarer&s=dkbooks

