
Værkslæren i ophavsretten
Hent bøger PDF

Morten Rosenmeier

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Hent PDF »Værkslæren i ophavsretten« behandler de
grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder ophavsretlig beskyttelse.Bogen

indeholder udførlige redegørelser for den internationale litteratur og praksis på området og har derved ikke
kun teoretisk interesse, men henvender sig også til advokater, dommere og andre, der arbejder praktisk med
ophavsret. Bogens undersøgelser inddrager retsstof fra Norden, Tyskland, Frankrig, England og USA. Den

første halvdel indeholder bl.a. nogle analyser af de basale beskyttelsesbetingelser, der gælder for alle
værkstyper. Kravet om litterær eller kunstnerisk beskaffenhed, grundsætningen om det manglende

kvalitetskrav, princippet om den manglende idébeskyttelse, princippet om selvstændig beskyttelse af
værksdele m.v. behandles. Derudover redegøres for originalitetskravet (værkshøjdekravet), herunder for den
forskellige fortolkning af kravet i kontinentaleuropæisk og angloamerikansk ophavsret.  I bogens anden
halvdel behandles beskyttelsen af de enkelte værkstyper, herunder skøn- og faglitteratur, samleværker,

databaser, edb-programmer, billed- og brugskunst, bygningskunst og fotografier m.m. Bogen er forfatterens
ph.d.-afhandling.
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