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Markedsret Del 3 Palle Bo Madsen Hent PDF Markedsret Del 3 handler om de lovbestemte ene-rettigheder -
immaterialretten. Bogen knytter sig til Markedsret Del 1 om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 5.
udgave i 2006, og Markedsret Del 2 om markedsføringsretten, som udkom i 5. udgave i 2007.I 4. udgaven
blev immaterialretten behandlet sammen med markedsføringsretten i Del 2, men i denne 5. udgave er de
lovbestemte enerettigheder kommet i en særlig Del 3.Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er

nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan
dog også læses og benyttes hver for sig - som praktiske opslagsbøger eller som undervisningsgrundlag på de
respektive områder.Udviklingen på immaterialretsområdet har også i de seneste år været kendetegnet af en
række regelændringer, hvoraf en hel del er blevet til på fælles-europæisk plan, samt af omfattende og

afgørende ny dansk europæisk praksis. Det har på flere punkter gjort det nødvendigt med en ret betydelig
omskrivning af fremstillingen i denne udgave.Alle de erhvervsrelevante grene af immaterialretten er

behandlet i denne fremstilling. Da forbindelsen til markedsrettens andre dele er tydeligst i varemærkeretten,
og der på dette område tillige findes en meget omfattende retspraksis også fra EF-Domstolen og Retten i

Første Instans, er varemærke-retten dog viet en særlig opmærksomhed.
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