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Ligeløn for job af samme værdi Byrial R. Bjørst Hent PDF Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling. I sin
foreløbige indstilling konkluderede bedømmelsesudvalget blandt andet følgende:"Byrial Rastad Bjørst har i
den foreliggende afhandling behandlet en af arbejdsrettens klassiske problemstillinger i en retsdogmatisk

sammenhæng med udgangspunkt i EU-retten. Det er første gang en sådan grundig analyse af ligeløn mellem
kvinder og mænd er foretaget i dansk ret. Forfatteren har samlet og bearbejdet et stort afgørelsesmateriale fra
EF-domstolen, national svensk og dansk domstolspraksis samt dansk faglig voldgiftspraksis. I sin analyse af

dette materiale viser forfatteren et godt overblik, gode juridiske ræsonnementer og god sans for
udviklingsmulighederne for gennemførelse af EU-rettens krav om ligeløn i dansk ret. Udvalget ønsker særligt
at fremhæve forfatterens fortjenstfulde inddragelse af det histo-risk retlige udviklingsforløb som en integreret

del af afhandlingen med stor forklaringsværdi"Byrial Rastad Bjørst blev cand. jur. fra Københavns
Universitet i 1997. Han fik advokatbestalling i 2000 (p.t. deponeret) og blev ph.d. i 2005. Denne bog er hans

ph.d.-afhandling. Byrial Rastad Bjørst er ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
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