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Denne bog er blevet til, fordi vi har følt et savn for en samlet fremstilling på dansk af de europæiske og
internationale regler, som gælder på ophavsrettens og de nærtstående rettigheders område. Det er et
omfattende og undertiden kompliceret stof, som hidtil har måttet lade sig nøje med korte omtaler i værker,
som i øvrigt har koncentreret sig om de danske retsregler.Emnet international ophavsret har fået fornyet
aktualitet og betydning med Danmarks tiltrædelse - samtidig med resten af EU - af WIPO s såkaldte
internettraktater, WCT og WPPT, med virkning fra marts 2010.
Der er vistnok ikke tidligere lavet nogen monografi om dette emne i Norden, men der findes en righoldig
international litteratur, bl.a. på engelsk, tysk og fransk. Formålet med nærværende fremstilling er ikke at
erstatte denne internationale litteratur, men først og fremmest at give en så fyldig introduktion til emnet, at
læseren får mulighed for at forstå og i praksis anvende de europæiske og internationale regler.
Indholdsoversigt Forord Forkortelser AFSNIT 1. Indledning Kapitel 1. Emneafgrænsning Af Peter Schønning
og Jørgen Blomqvist Kapitel 2. Oversigt over retsreglerne Af Peter Schønning og Jørgen Blomqvist AFSNIT
2. Den internationale beskyttelse Kapitel 3. Ophavsretslovens anvendelsesområde Af Peter Schønning Kapitel
4. Andre danske regler med internationale dimensioner Af Peter Schønning Kapitel 5. Beskyttelse i henhold til
de internationale konventioner Af Jørgen Blomqvist 1. Opfyldelsen af internationale aftaler i national ret
AFSNIT 3. De internationale krav til den nationale beskyttelse Kapitel 6. EUF-Traktaten Af Peter Schønning

Kapitel 7. EU-direktiverne Af Peter Schønning Kapitel 8. De internationale konventioner Af Jørgen Blomqvist
AFSNIT 4. Den internationale privat- og procesrets regler Kapitel 9. Lovvalg, jurisdiktion og anerkendelse af
fremmede retsafgørelser Af Jørgen Blomqvist Bilag Bernerkonventionen Romkonvention TRIPs-aftalen (i
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(OBS. Om MPLC ®. Læs mine opdaterede anbefalinger … Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er
beskyttet af dansk lov om ophavsret. Det sker samtidig med, at han er i færd med at starte dansk
håndværksproduktion af chokolade fra bønne til bar i Lejre. Andersen og komponisten Carl Nielsen.
Opskriften er supernem og går endda under slanke-kategorien ‘STRIKS LCHF’ … det er da win-win. Alle
rettigheder tilhører eller varetages af FiskerForum. Copyright - eller på dansk ophavsret - er det regelsæt, som
beskytter ”værker”. Gerne inden d. Læs mine opdaterede anbefalinger … Alle billeder, tekster og data på
FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. 1 April 2018 - 131,000 works have scores or parts on
Petrucci Music Library. Værker kan være bøger, film, musik, fotografier og malerier – men også software,
brugskunst, bygningsværker og koreografi falder ind under ophavsrettens værksbegreb.
Gerne inden d.
Efter 16 år er vi igen værter for den internationale NADA-konference. Beskyttelsen dækker hele designets
visuelle helhedsindtryk dvs. 15 august 2018) Se også det foreløbige konferenceprogram.

