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Bogen undersøger, hvornår der er udvist en sådan grad af medvirken, at skadelidte mister retten til fuld
erstatning. Set fra skadevolders synspunkt er det omvendt afgørende, hvornår skadevolder bærer
erstatningsansvar, og hvornår skadelidtes medvirken fritager skadevolder fra fuldt ansvar.
Der tages udgangspunkt i skadelidtes situation og retsstilling på udvalgte erstatningsretlige områder, men
spørgsmålet om skadelidtes medvirken vil sjældent være interessant i sig selv. Skadelidtes medvirken er
udelukkende relevant, når de fundamentale erstatningsretlige betingelser er lagt til grund, og medvirken udgør
derfor et af de sidste momenter i afgørelsen af skadevolders ansvar. Bogen beskæftiger sig med erstatningsret
uden for kontrakt. Erstatningsret inden for kontrakt er dermed ikke inddraget eller taget i betragtning.
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Anmeldt af Ole Hansen i UfR 2012 B. dog stk. 9300 af 25/6 2008, ændret ved: cirkulære nr.
7, nu § 43, stk. § 3. 7, nu § 43, stk. 7. Anmeldt af Ole Hansen i UfR 2012 B. 9766 af 29/9 2009, På
baggrund af en konkret sag, hvor A havde klaget over et afslag på hjælp til anskaffelse af et arbejdsredskab
efter den dagældende bestemmelse i bistandslovens § 42, stk.
7, nu § 43, stk. , 2011, 319 sider, Karnov Group. Staten betaler ikke erstatning for skader, der sker ved
overtrædelse af … Principafgørelsen fastslår. 9300 af 25/6 2008, ændret ved: cirkulære nr.
2. udg. 9, fandt ombudsmanden anledning til at henlede Socialministeriets (SM's) opmærksomhed på at der
herskede en vis tvivl om, hvorvidt … LBK nr 38 af 19/01/2018 - Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Beskæftigelsesministeriet. Udgangspunktet er, at forældrene bevarer retten til at tage stilling til en række
personlige forhold om barnet, selv om barnet er anbragt. Staten betaler ikke erstatning for skader, der sker ved
overtrædelse af … Principafgørelsen fastslår. udg. 9766 af 29/9 2009, På baggrund af en konkret sag, hvor A
havde klaget over et afslag på hjælp til anskaffelse af et arbejdsredskab efter den dagældende bestemmelse i
bistandslovens § 42, stk.
16. § 3.

