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Immaterialretsaftaler Jens Schovsbo Hent PDF Udviklingen indenfor computer- kommunikations-

informations og bioteknologien samt økonomiens internationalisering er karakteristiske træk ved nutidens
samfund. Immaterialretten står centralt i denne udvikling. Hele underholdningsindustrien er baseret på

immaterialretten. Det samme gælder den globale marketing, som forudsætter en effektiv og velfungerende
varemærkeret. Handel med immaterialrettigheder i form af aftaler om anvendelse af informations- og

bioteknologi udgør en central bestanddel af, hvad der ofte kaldes den »nye økonomi«.»Immaterialretsaftaler -
fra kontrakt til status i kontraktsretten« behandler de retlige konsekvenser af nutidens udvikling for

obligationsretten. Til brug for en bearbejdelse af dette drøftes konkret immaterialretsaftaler, dvs. aftaler som
angår overdragelse af rettigheder.I første del drøftes en række mere almene forhold vedrørende

obligationsrettens udvikling med henblik på, at tilvejebringe en samlet analyseramme til brug for de senere
diskussioner.I anden del stilles der skarpt på immaterialretsaftaler. De tre typiske problemer som

immaterialretsaftalen giver anledning til behandles: Aftaler om overdragelse af rettigheder, aftaler om
overdragelse af genstande og fortolkningsspørgsmål.Til den trykte udgave: http://www.djoef-

forlag.dk/vare/8757405182
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