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Immaterialret«.Immaterialretten har også i de forløbne år udviklet sig hurtigt. Inden for det ophavsretlige
område er det navnlig Infosoc.-direktivet, som har medført ændringer, men også domstolene har været aktive
og med en række domme præciseret retstilstanden. For varemærkeretten foreligger der en stor mængde nye
afgørelser fra både EF-domstolen og danske domstolen, som har afstedkommet en række præciseringer. For
varemærkeretten og f.eks. patentretten er der endvidere sket en række ændringer af de administrative regler.
»Lærebog i Immaterialret« indeholder en samlet systematisk og gennemarbejdet fremstilling af hele det

immaterialretlige område. Bogen er forsynet med righoldige henvisninger til dansk og udenlandsk praksis og
litteratur. I bogen behandles både de praktiske aspekter i forbindelse med rettighedserhvervelse og

håndhævelse og de mere principielle spørgsmål om rettens genstand og indhold. Lærebogen er udarbejdet
med henblik på anvendelse som lærebog ved kursusfaget Immaterialret ved Københavns Universitet, men har

gennem tiden udviklet sig til at blive en klassiker også for advokaten og den praktiske jurist, som enten
ønsker at orientere sig i området eller har behov for med et hurtigt opslag at få et fortolkningsbidrag eller en
henvisning til relevant litteratur. 1. udgaven af »Lærebog i Immaterialret« udkom i 1988 og 6. udgaven i
2002. Lærebogens 7. udgave er en opdateret fremstilling af 6. udgaven ved nu afdøde professor, dr.jur.

Mogens Koktvedaard. Opdateringen er foretaget af professor, dr.jur. Jens Schovsbo, Københavns Universitet.
Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757410216
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