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Alle, der beskæftiger sig med immaterialretlige forhold i teori og praksis, er opmærksomme på, at løsningen
af immaterialretlige problemstillinger ofte kræver anvendelse af regler fra andre juridiske discipliner. Bogen

indeholder en bred fremstilling af de spørgsmål, som opstår, når immaterialret kombineres med andre
retsområder.

I bogen gennemgås emner som den skatteretlige håndtering af immaterialretstransaktioner, behandling af
immaterialrettigheder ved due diligence, immaterialrettigheder i tingsretlig belysning og

immaterialrettigheder i konkurrenceretlig belysning.

Bogen anvendes som pensum på DIFI´s kurser og er målrettet praktikere. Den henvender sig til alle med
interesse for immaterialretten og er velegnet som håndbog for dem, der arbejder med immaterialretlige

problemstillinger. 

Bogens forfattere er alle professionelle rådgivere med mange års erfaring med immaterialretlige sager. De har
hver især bidraget med kapitler inden for deres specialområder.

Bogen er fjerde bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag
og DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse).

De øvrige bind er:

BIND I            ENERETTIGHEDERNE
BIND II           SANKTIONER & HÅNDHÆVELSE

BIND III          IMMATERIALRETLIGE AFTALEFORHOLD
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