Stort og småt fra den juridiske forlagsverden
Trzaskowski, Jan

Document Version
Final published version
Published in:
Aktuel jura

Publication date:
2021
License
Unspecified
Citation for published version (APA):
Trzaskowski, J. (2021). Stort og småt fra den juridiske forlagsverden. Aktuel jura, 5(2), 3.

Link to publication in CBS Research Portal

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us (research.lib@cbs.dk) providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.
Download date: 09. Jan. 2023

| Aktuel Jura
nr. 2/september 2021 (5. årgang)

Faglige artikler:
Morten Rosenmeier & Jørgen Blomqvist, “Brug af ‘regi’ i reklamer”, side 9
Annika Frida Petersen, “En tilpasningsdygtig jura”, side 21

FairPublishing

Ex
Tuto
publishing
www.extuto.com

40 % rabat på bøger fra Werlauff Publishing
Erik Werlauff, Erstatningsansvar i selskabsforhold – ledelse, ejere, revisor (2020), kr. 295,Erik Werluaff, Valg af Virksomhedsform (3. udg., 2019), kr. 400,Daniel Ørbæk & Joachim Christensen, Entrepriseretten – Udvalgte faldgruber og deres
løsninger (2019), kr. 350,Christoffer Andersen, Dansk tingsret i et europæisk perspektiv (2019), kr. 375,Erik Werlauff, Forudsigelighed i aftale med udenlandsk part (2017), kr. 200,Alex Fomcenco, Mergers & Acquisitions: Counseling and Choice of Method (2016), kr. 575,Andreas Lybech & Christian Pontoppidan, Interessentskaber – særligt om interessentskabskontrakten (2016), kr. 375,Gitte Søgaard, Koncernbegrebet – Selskabs- og regnskabsrettens koncernbegreber (2016), kr. 475,Christian Windberg & Thomas Pedersen, Prospektansvaret i dansk ret (2016), kr. 475,Erik Werlauff & Gitte Søgaard, Koncernretten (2015), kr. 575,-

| Aktuel Jura
nr. 2/september 2021 (5. årgang)

Aktuel Jura indeholder juridiske
fagartikler og oplysninger om ny
litteratur fra Ex Tuto Publishing.
Gratis abonnement kan tegnes pr.
mail til forlag@extuto.dk. Kontakt
redaktionen på redaktion@extuto.dk.
Tidsskriftet udgives af Ex Tuto A/S
og redigeres af Jan Trzaskowski.
Tidsskriftet er trykt på Munken Lynx
200 g/m2 af LaserTryk A/S. Grafik og
layout af mere.info A/S.

Lars Lindecrone Petersen & Peer Schaumburg-Müller, Medarbejderrepræsentation (2015),
kr. 495,-

ISSN: 2596-5395 | oplag: 3.200

Sylvie Cavaleri, Concurrent Delay in Construction Disputes (2015), kr. 575,-

Ex Tuto Publishing A/S
Toldbodgade 55, 1.
1253 København K
www.extuto.com

Mads Østergaard, ARKTIS: Maritime grænser, overlappende krav og afgrænsningstvister (2015),
kr. 475,Allan S. Dahl, Håndbogen for ledelsesberetning (2014), kr. 175,Alex Fomcenco & Erik Werlauff, The TEXTBOOK (2014), kr. 250,Alex Fomcenco, Introductory Guide to European Corporate Law (2013), kr. 150,Priser inkl. moms, ekskl. levering | Sælges med 40 % rabat i september og oktober 2021

Bestil på www.extuto.dk /#WP eller e-mail til forlag@extuto.dk
2

Ex Tuto Publishing er medlem af
Forening for Boghaandværk, og vi
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at anvende FSC-certificeret papir.

Stort og småt fra den juridiske forlagsverden
Samtidig med at vi løfter sløret for vores tilstedeværelse på LinkedIn, kan vi også annoncere, at
vi har overtaget distribution og videreudvikling af udgivelserne fra Werlauff Publishing A/S.

Af Jan Trzaskowski, redaktør, Ex Tuto Publishing A/S (jan@extuto.dk)

I

gen i år oplever vi vækst i udgivelser, salg og kunder. Det glæder os at konstatere, at vores Fair
Publishing-model også er økonomisk bæredygtig. Det giver os bl.a.
mulighed for også at forfølge mere
publicistiske hensyn, således at vi kan
producere relevante ph.d.-afhandlinger
og lignende i den høje kvalitet, som
kendetegner vores øvrige udgivelser.
Aktuel Jura, som vi har udgivet siden
2017, kommer nu for første gang to
gange om året. Udover at præsentere
forlagets bøger, bruger vi tidsskriftet til
at formidle relevante juridiske artikler
skrevet af forlagets forfattere og venner.
Abonnement er gratis og kan tegnes
ved at sende en e-mail med adresse til
forlag@extuto.dk.

Werlauff Publishing A/S
En af de store nyheder er, at vi har indgået en aftale med professor, dr.jur.

oplistet på modstående side. Nogle af
titlerne kommer med tiden i nye udgaver, som udgives af Ex Tuto. Den første
er allerede i trykken (se s. 7, 2. spalte).
I september og oktober 2021 kan du
købe bøgerne med 40 % rabat pr. mail
(forlag@extuto.dk) eller på vores hjemmeside (www.extuto.dk/#WP).

LinkedIn og nyhedsbrev
Få mere viden på www.extuto.dk.
Erik Werlauff om at overtage hans forlagsaktiviteter.
Erik Werlauff debuterede hos Ex
Tuto allerede i 2010 og var således
blandt de første etablerede, juridiske
forfattere, der støttede op Ex Tutos Fair
Publishing-model, hvor forfatteren bl.a.
beholder rettighederne til sit værk.
Rent praktisk indebærer aftalen, at
vi overtager salget af de bøger, der er

Selvom vi elsker papir, har vi etableret
en side på LinkedIn, hvor vi løbende
fortæller om forlagets aktiviteter og udgivelser.
Vi håber, at du vil hjælpe med at give
siden gennemslagskraft ved at følge
den og reagere på opslag. Derved hjælper du dit netværk til mere viden, samtidig med at du bidrager til at sprede
det gode budskab om Fair Publishing.
Du kan stadigvæk tilmelde dig vores
elektroniske nyhedsbrev.
God læselyst!
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Nyhed!
DEL I. DET JURIDISKE FAGOMRÅDE
(1) Peter Blume, Juridisk metode og argumentation, (2) Ulla Neergaard,
Fortolkning af national ret i lyset af EU-ret, (3) Ole Lando, Fremmed ret i
juridiske fremstillinger – hvorfor og hvordan?, (4) Henrik Palmer Olsen,
Videnskabsteori og retsfilosofi, (5) Mikael Rask Madsen, Retssociologi:
Det retsskabte samfund og den samfundsskabte ret, (6) Jens Evald, Retspolitik, (7) Ditlev Tamm, Retshistorie og (8) Thomas Riis, Retsøkonomi.
DEL II. TEORETISK JURA
(9) Carsten Munk-Hansen, Studenterafhandlingen, (10) Ole Hammerslev, Hvad er problemet? Om problemformuleringer og konklusioner, (11) Jens Tofteskov & Thomas Riis, Brug af vejleder, (12) Karsten
Naundrup Olesen & Troels Michael Lilja, Domsanalyse, (13) Ruth
Nielsen, Ph.d.-afhandlingen og disputatsen, (14) Paul Krüger Andersen,
Fagartiklen og (15) Palle Bo Madsen, Videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis.
DEL III. PRAKTISK JURA

Skriftlig jura, 2. udgave
Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.)
Den juridiske fremstilling behandles ud fra fire vinkler: (I) det juridiske
fagområde, (II) teoretisk jura, (III) praktisk jura og (IV) juraens kilder og
sprog.
I bogens 31 kapitler behandles bl.a. den juridiske metode og andre
væsentlige aspekter af retsvidenskaben samt udarbejdelsen af forskellige juridiske dokumenter, herunder domme, responsum, betænkninger,
aftaler samt afhandlinger og andre retsvidenskabelige værker. Endelig
behandles juraens sprog og kilder, herunder hvordan man formulerer
jura på engelsk, og hvordan man kan kommunikere mediativt.

ISBN: 978-87-420-0032-8 | Udgivet: September 2020
Sider: 900, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms
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(16) Peter Møgelvang-Hansen, Betænkninger og andet lovforberedende
arbejde, (17) Morten Holland Heide & Pernille Bjørnholk, Lovforslaget
og lovteknik, (18) Nina Holst-Christensen, EU-lovteknik, (19) Børge
Dahl, Dommen, (20) Erik Werlauff, Processkrifter og præprocessuelle
skrivelser, (21) Christian Lundblad, Syn- og skønstema, (22) Erik
Werlauff, Det juridiske responsum, (23) Jon Andersen, Forvaltnings
afgørelsen, (24) Mads Bryde Andersen, Aftalen og (25) Steen Jørgensen, Notater i den offentlige forvaltning.
DEL IV. JURAENS KILDER OG SPROG
(26) Erik Sonne, Litteratursøgning, kilder og referencer, (27) Lene
Rosenmeier, Juridisk sprogbrug – fra kancellistil til forståelighed,
(28) Sandro Nielsen, Legal English, (29) Jan Trzaskowski, Opsætning
af juridiske tekster (30) Anne Lise Kjær, Internationale retstekster: sprog,
oversættelse og fortolkning og (31) Inger Høedt-Rasmussen, Mediativ
kommunikation.

Nyhed!

En dansk retshistorie
– fra middelalder til grundlov

Big Science and the Law

Morten Kjær & Helle Vogt

This book explores legal aspects of Big Science, including potential
challenges relating to private international law, labour law, intellectual
property law, law of associations, environmental law and tax law.

“En dansk retshistorie” er en moderne fremstilling af dansk retshistorie fra
middelalderen og frem til Grundloven 1953. Læseren introduceres for den
danske juridiske udvikling og retshistorisk metode.
Omdrejningspunktet er dansk ret og forholdet til europæiske juridiske,
politiske og religiøse strømninger. Særligt fokus er lagt på institutioner,
forfatnings-, formue-, straffe- og familieret. Bogen bruges i undervisningen
i retshistorie på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk
Universitet.

ISBN: 978-87-420-0031-1 | Udgivet: Januar 2020
Sider: 324, indbundet | Pris: 300 kr. inkl. moms

Ulf Maunsbach & Axel Hilling (red.)

The book is written by legal scholars at Lund University and associates in
the private sector. It emerges on the backdrop of the European Spallation
Source which is a state-of-the-art neutron scattering facility that will be
taken into scientific operation in 2023. The main facility is in Lund with a
data-center in Copenhagen.

ISBN: 978-87-420-0036-6 | Udgivet: Juli 2021
Sider: 272, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms
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Nyhed!

På vej!

Lov om forbrugeraftaler med kommentarer,
4. udgave

Værdiskabende relationer – contract
management og strategisk kontrahering

Sonny Kristoffersen

Catrine Ekdahl, Jonathan Hjelholt, Caroline Thrane-Møller, Bent Petersen
& Kim Østergaard

Bogen indeholder en systematisk gennemgang af forbrugeraftaleloven,
herunder de forbrugerpræceptive regler om fortrydelsesret samt de
omfangsrige oplysningsforpligtelser. Lovkommentaren er udarbejdet i
en praksisnær kontekst, hvor lovteksterne fortolkes og analyseres, især
igennem Forbrugerklagenævnets afgørelser, danske domme, EU-retlig
domspraksis og Forbrugerombudsmandens udtalelser.
Desuden behandles samspillet mellem forbrugeraftalelovens og markedsføringslovens regler.

ISBN: 978-87-420-0037-3 | Udgivet: Januar 2021
Sider: 560, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms
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Denne bog handler om kontrakten som nøglen til at indfri organisationers målsætninger på et strategisk, taktisk og operationelt plan.
Contract management handler om at sikre og maksimere værdien i kontraktrelationen ved at implementere en metode, der etablerer og bevarer
balancen mellem økonomi, kvalitet og risiko. Strategisk kontrahering sikrer merværdi og vedvarende konkurrencemæssige fordele for parterne.

ISBN: 978-87-420-0056-4 | Udgives: Oktober 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

På vej!

I forskningens og formidlingens tjeneste
– festskrift til professor Lars Bo Langsted

Business Law, Europe, 2nd edition

Sten Bønsing, Thomas Elholm, Søren Sandfeld Jakobsen
& Lene Wacher Lentz (red.)

Business Law, Europe is a must-have for any business advisor that operates on a cross-border level in Europe.

Dette festskrift, som er tilegnet professor Lars Bo Langsted, indeholder
artikler inden for strafferet og erstatningsret samt andre discipliner,
som Lars Bo har berørt i sit arbejdsliv.

The book is also for students and teachers who desire a deeper understanding of the business and corporate rules we share in the EU
countries, EEA countries, and the UK

Emnerne spænder vidt fra strafferetlige emner om forbrydelser, der
ikke eksisterer, databedrageri og borgmestres strafansvar over erstatningsretlige emner om kapitalselskabers erstatningsansvar til emner
om persondatarettens sanktionering og fremtidens forkyndelser.

Whether you already have solid knowledge about doing business in
Europe or just taking your first steps on this corporate scene, this book
should be within your reach.

ISBN: 978-87-420-0010-6 | Udgivet: Februar 2018
Sider: 432, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-420-0053-3 | Udgives: September 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

Erik Werlauff (red.), Paul Klumpes, Gitte Søgaard & Anders Larsen
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På vej!

Aftalelovens § 36
– fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol

The Business Judgment Rule in Danish Law

Lennart Lynge Andersen

This book provides a full overview of the Danish version of this legal
doctrine, which is a turning point in most disputes regarding the liability
of directors and officers in Danish companies. The recent Supreme Court
decisions regarding the liability of directors and officers in bankrupt
banks have developed the doctrine in Danish law.

Bogen beskriver introduktionen af aftalelovens § 36 i 1975, og hvorledes
den har virket. Den arkæologiske forankring undersøges, og samtidig er
alle trykte afgørelser samt enkelte utrykte analyseret.

8

Søren Bergenser

Forfatteren påpeger bl.a., at mange fejlagtigt anser urimelighed og
rimelighed for komplementære størrelser, og han opfordrer til større
bevidsthed om, at § 36 er en urimelighedskontrol.

The doctrine is put into context by a thorough comparative study with,
primarily its US/Delaware ‘mother’, which provides an understanding of
this doctrine, born in a common law jurisdiction, and transferred to the
Danish civil law legal system.

ISBN: 978-87-420-0012-0 | Udgivet: Januar 2018
Sider: 512, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-420-0046-5 | Udgives: Oktober 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

Brug af “regi” i reklamer
Kræver brug af “regi” i reklamer tilladelse ifølge ophavsretsloven,
eller er brugen lovlig i medfør af ulovbestemte ophavsretlige undtagelser?

Af adjungeret professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist og professor i ophavsret Morten Rosenmeier,
begge Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR)

O

phavsretsloven giver eneret
til litterære og kunstneriske
værker, udøvende kunstneres præstationer, databaser
mm. Beskyttelsen betyder, at det som
udgangspunkt kræver tilladelse fra rettighedshaverne at disponere over det
beskyttede stof, herunder ved at kopiere det eller distribuere det offentligt.
Det er dog samtidig vigtigt, at beskyttelsen ikke bliver alt for vidtgående, og derfor har man en række regler,
der medfører undtagelser til ophavsretten. Undtagelserne angiver nogle tilfælde, hvor det er tilladt at kopiere eller på anden måde disponere over det
beskyttede stof, uden at en tilladelse er
nødvendig. Efter ophavsretslovens § 12
er det f.eks. tilladt at kopiere stof til
privat brug, og efter § 22 sammenholdt
med § 11, stk. 2, er det tilladt at citere,
dvs. bruge små brudstykker af beskyttede værker med kildeangivelse. Hertil

kommer en række andre undtagelser,
bl.a. om brug i undervisning, brug i
pressen mm.

Ulovbestemte undtagelser
Undtagelserne til ophavsretsloven er
som altovervejende hovedregel lovbestemte via udtrykkelige lovregler i
ophavsretslovens kapitel 2. Det er dog
ikke altid, de slår 100 % til i praksis, og
derfor suppleres de af forskellige ulovbestemte undtagelser, der ikke følger af
loven, men af retspraksis og juridisk teori. Man har bl.a. traditionelt antaget,
at det ikke kræver tilladelse at udsætte
værker for parodier og satirer o.lign. På
samme måde har man traditionelt antaget, at det følger af et princip de minimis
non curat lex – dvs. “retten er ligeglad
med bagateller”.
Skoleeksemplet er, at det ikke kræver
betaling til KODA at gå fløjtende ned
ad gaden, selvom der vel i princippet er

tale om en slags offentlig fremførelse af
musikværker. De minimis-princippet er
nu delvist lovfæstet i ophavsretslovens
§ 23, stk. 3. Det hedder her, at “Udgivne kunstværker eller eksemplarer
af kunstværker, der af ophavsmanden
er overdraget til andre, må gengives i
aviser, tidsskrifter, film og fjernsyn, når
gengivelsen er af underordnet betydning i den pågældende sammenhæng.”
Det ulovbestemte de minimis-princip
har selvstændig betydning ved siden af
§ 23, stk. 3, bl.a. fordi det også kan lovliggøre brug af værker i andre medier
end dem, § 23, stk. 3, nævner, f.eks.
musik og bøger. Endelig må det antages, at ophavsretten i visse tilfælde kan
vige, sådan at anden lovgivning kan opfylde sit formål. Se nærmere C-337/95,
Parfums Christian Dior, og der gælder
muligvis også visse andre ulovbestemte
ophavsretsundtagelser.
9

Et spørgsmål, der derimod ikke traditionelt har tiltrukket sig opmærksomhed, er, i hvilket omfang sædvaner
og kutymer o.lign. kan udgøre undtagelser til ophavsretten. Det blev sat
på spidsen i en dansk højesteretsdom
fra december 2018 (UfR 2019.1109 H).
Dommen indebar en juridisk trykprøvning af såvel de minimis-princippet
som ophavsretslovens § 23, stk. 3.

K.H. Würtz mod Coop Danmark
Coop Danmark, der står bag en række
store danske supermarkedskæder, havde bragt billeder af madvarer, dels på
varernes emballage, dels i tilbudsaviser.
De pågældende madvarer var på billederne anbragt på tallerkener og i skåle
skabt af den danske keramiker Kasper
Heie Würtz, ejer af designfirmaet K.H.
Würtz. Hvor meget man kunne se af tallerkenerne og skålene, varierede fra billede til billede. På nogle af billederne
kunne man tydeligt se dem, mens man
på andre billeder kun kunne se ganske
lidt af dem.
K.H. Würtz’ produkter er håndlavede og kostbare, og firmaet gør, hvad det
kan, for at få dem til at virke eksklusive.
Bl.a. kan man kun få dem i særlige, fine
butikker, og firmaet siger nej til, at de
bliver brugt i reklamer for discountprodukter o.lign.
10

K.H. Würtz gjorde her gældende,
at Coops reklamer bl.a. krænkede ophavsretten til de tallerkener og skåle,
der indgik i reklamerne. Coop (og det
reklamebureau, som stod bag reklamerne, og som Coop havde adciteret i
sagen i første instans) gjorde derimod
gældende, at brugen var lovlig.
Coop fremførte en lang række argumenter, hvoraf flere var principielt interessante. Bl.a. anførte Coop, at billederne var lovlige i medfør af såvel
ophavsretslovens § 23, stk. 3, som de
minimis-princippet. Herudover mente
Coop, at billederne var lovlige i medfør
af en kutyme i dagligvarebranchen.
Den pågældende kutyme gik ifølge
Coop ud på, at produkter, der ikke er
velkendte eller genkendelige for almindelige forbrugere, frit kan bruges
i reklamer og på emballage, hvis produkterne kun indgår på en ikke-fremtrædende måde, f.eks. fordi genstandene er placeret som baggrund, kun er
delvist synlige eller tjener en praktisk
funktion sådan som f.eks. et bord.

Den lovbestemte undtagelse
Højesteret nåede frem til, at visse af
billederne var lovlige, mens andre var
retsstridige.
Retten fandt, at gengivelsen på emballager og i tilbudsaviser falder uden

for § 23, stk. 3, fordi de ikke er “aviser
og tidsskrifter”. For så vidt angår emballager, giver resultatet sig selv. Også
for så vidt angår tilbudsaviser, virker
Højesterets vurdering oplagt rigtig.
§ 23, stk. 3, er en undtagelsesbestemmelse, der skal gøre det let for pressen
at leve op til sin rolle som public watchdog, og den må derfor forstås som sigtende til brug som led i det redaktionelle indhold. Tilbudsaviser har ingen redaktionel tekst, kommentering af eller
debat om aktuelle emner eller nyhedsformidling af den art, som kendetegner
aviser og tidsskrifter af normal slags.

De minimis-princippet
Højesteret nåede derimod frem til, at
visse billeder var lovlige i medfør af det
ulovbestemte de minimis-princip.
Højesteret anerkender dermed udtrykkeligt, at der gælder et de minimisprincip inden for ophavsretten. Højesteret udtalte, at de minimis-princippet
skal fortolkes snævert i medfør af den
såkaldte “tre trins-test”, som følger af
bl.a. infosoc-direktivets art 5, stk. 5,
dvs. et princip om, at undtagelser skal
administreres med en sådan lempe, at
de ikke skader rettighedshavernes interesser for meget.

Kutymer og sædvaner

Tre tungtvejende grunde

Uden betydning i sagen

Endelig nåede retten frem til, at den
billedbrug, der var sket i sagen, ikke
var lovlig i medfør af en kutyme.
Det kan vel ganske vist ikke udelukkes, at sædvaner o.lign. i visse tilfælde
kan udgøre undtagelser til ophavsretten. Se f.eks. Folketingets Ombudsmand sag nr. 2017-12 af 30. marts 2017
om, hvorvidt det forvaltningsretlige
“officialprincip” har karakter af en retssædvane, hvorefter det er lovligt at fotokopiere beskyttet og ikke offentliggjort
tekst – også før ophavsretsloven blev
forsynet med regler herom i §§ 27-28.

Hvis juridiske regler skal fortrænges af
sædvaner og kutymer, vil det normalt
især skyldes tre ting.
For det første kan egentlige retssædvaner typisk sætte formelle juridiske
regler ud af kraft på områder, hvor der
ikke er samme adgang til lovændringer som på andre områder. Det gælder
navnlig inden for stats- og folkeretten,
hvor man uden retssædvanerne ville
være henvist til grundlovsændringer eller traktatindgåelse, hvilket kræver aktivering af et juridisk apparat, der er så
ekstremt tungt, at man normalt viger
tilbage fra at sætte det i gang.
For det andet antages det, at lovregler
kan bortfalde ved desvetudo, hvis de pågældende regler er så gamle, at ingen
tager dem alvorligt længere.
For det tredje er der en række formueretlige love, der udtrykkeligt udtaler, at
deres regler viger for “handelsbrug eller anden sædvane”. Bagved ligger en
liberalistisk antagelse om, at optimale
formueretlige skyldforhold er præget
af partsautonomi og frivillighed, og at
retsordenen så vidt muligt bør overlade
den formueretlige regulering til markedet selv.

Den slags betragtninger har dog svært
ved at begrunde, at kutymer og sædvaner også skulle kunne udgøre selvstændige undtagelser til ophavsretten.
For det første er den tæt lovreguleret,
der sker løbende ophavsretlige lovændringer, og det apparat, der skal til for
at aktivere en ophavsretlig lovændring,
er ikke større end på andre juridiske
områder.
For det andet er de ophavsretlige regler, der fremgår af ophavsretsloven,
ikke specielt gamle (de stammer fra en
revision i 1995).
For det tredje er det retsforhold, der
består mellem ophavsmænd og det omgivende samfund, ikke et formueretligt skyldforhold, hvis indhold ifølge
liberalistisk tankegang bør reguleres af
markedet. Som hovedregel har ophavsmanden og de potentielle krænkere
ikke haft nogen kontakt med hinanden,
før krænkelsessagen ruller. I modsætning til de nævnte formueretlige love
står der ikke noget i ophavsretsloven
om, at loven skulle vige for sædvaner
og kutymer.¶

Lovgivningens legitimitet
Ophavsretslovens regler skyldes traktater og EU-direktiver, som har været genstand for intensiv forhandling.
Også på nationalt plan er ophavsretsloven resultat af et grundigt parlamentarisk forberedelsesarbejde, og dens
regler er udtryk for omfattende retspolitiske overvejelser og afvejninger.
Det er anderledes med kutymer og
sædvaner. På lovregulerede områder,
herunder i ophavsretten, må udgangspunktet derfor være, at lovens regler
kun kan fortrænges af ulovbestemte undtagelser, hvis der er særlige og
tungtvejende grunde til det.

Ovenstående er baseret på forfatternes
artikel i Nordiskt Immateriellt Rätsskydd
2021, s. 499 ff. (kan hentes på <www.jura
.ku.dk/mortenrosenmeier>).
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Nyhed!

Stigmatisering af psykisk sygdom
– sundhedsret, menneskeret og
samfundsøkonomi

Aldersdiskriminationsforbuddets indtog
i arbejds- og ansættelsesretten

Annika Frida Petersen

Bogen giver et kærkomment og nuanceret indblik i det EU-retlige grundlag
for forbuddet mod aldersdiskrimination, som ikke har levet et stille liv
siden dets indtog i arbejds- og ansættelsesretten i 2004.

Denne bog analyserer, hvordan den menneskeretlige regulering kan
anvendes til at adressere stigmatisering af personer med psykisk sygdom
i det danske sundhedssystem.
Gennem en bredspektret analyse af sundhedslovgivningen samt struktur
og praksis i sundhedssystemet skaber forfatteren et blik for de stigmatiseringsudfordringer, som opstår og vedligeholdes i italesættelsen og
håndteringen af en udsat persongruppe.

ISBN: 978-87-420-0047-2 | Udgivet: Juli 2021
Sider: 424, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms
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Christian Højer Schjøler

Bogen er et nyttigt værktøj for praktikere, der ønsker indsigt i de mange
EU-domme på området og forståelse af forbuddets almene bestanddele,
herunder proportionalitetsprincippet.

ISBN: 978-87-420-0003-8 | Udgivet: September 2017
Sider: 512, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

Nyhed!

Perspectives on Energy Law: Denmark
and Beyond

Internationale løsøreaftaler (CISG del II),
2. udgave

Anita Rønne; redigeret af Beatriz Martinez Romera, Cătălin-Gabriel Stănescu
& Martha Roggenkamp

Thomas Neumann

Perspectives on Energy Law contains some of the key legal writings of Associate Professor Anita Rønne, from 1985 to 2018. The book emerges from
a deep sense of respect and appreciation for Anita, who was a dear friend
and colleague, and aims to be a tribute to her contribution to the development of the Energy Law field.

ISBN: 978-87-420-0024-3 | Udgivet: Maj 2019
Sider: 244, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

Bogen giver en letforståelig introduktion til de væsentligste regler, der
regulerer internationale løsøreaftaler, herunder lovvalg, aftaleindgåelse og
aftalefortolkning.
Indføringen i lovvalgsreglerne beskriver hovedtrækkene i 1955 Haagerkonventionen og 1980 Romkonventionen. Herudover behandles samspillet
mellem lovvalgsreglerne og CISG samt principperne for vedtagelse af
standardvilkår i internationale løsøreaftaler.

ISBN: 978-87-420-0043-4 | Udgivet: Januar 2021
Sider: 208, indbundet | Pris: 225 kr. inkl. moms
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Familieretten, 9. udgave

Arveretten, 6. udgave

Linda Nielsen & Ingrid Lund-Andersen

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen & Linda Nielsen

Denne bog omfatter en gennemgang af regler og praksis om ægtefæller,
børn og ugifte samlevende samt en mere grundlæggende behandling af
reglerne om familieformuen, herunder formueforholdene under samlivet
og ved samlivsophør, separation og skilsmisse.

Denne bog omfatter en gennemgang af regler og praksis om arv, herunder
regler om arv til slægt og ægtefælle. Desuden behandles testamentsregler,
herunder regler om udvidet samlevertestamente, samt regler om arv og
indsættelse af begunstiget i forbindelse med forsikring og pension.

Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familieret på Det
Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familie- og arveret på
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og er tillige relevant for
praktiserende jurister, herunder advokater, dommere og ansatte i stats
forvaltningen, foruden ansatte i forsikrings-, pensions- og pengeinstitut
branchen mv., der beskæftiger sig med arveretlige spørgsmål.

ISBN: 978-87-420-0028-1 | Udgivet: August 2019
Sider: 360, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-420-0021-2 | Udgivet: August 2018
Sider: 308, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

På vej!

På vej!

Your Privacy Is Important to Us!

Essays on the Optional Society

Jan Trzaskowski

Peter Hulsrøj & Marco Aliberti

This book explores the intersection between consumer protection law
and data protection law in the context of data-driven business models.
Discussions are structured around three tiers of information asymmetry
in which the fields of data protection law and consumer protection law
may mitigate harms from data-driven business models that inter alia
infringe on human agency and the democratic debate.

This book looks at societal change from the perspective of the avalanche
of options we are currently exposed to and will be confronted with to an
even greater extent in the future. It re-conceptualises human rights, puts
a question mark against received constitutional law wisdom, and challenges the validity of legal dualism in a world where not only humans
but also issues are increasingly interconnected!

The aim is to present and discuss behaviourally informed regulatory
solutions that may be achieved through either interpretation of existing
laws or by the introduction of new legislation.

The book draws on many sources and covers a great range of domains,
from artificial intelligence over genetics, democracy, Big Tech, historiography, to arts, virtual life and sex, whilst placing these diverse elements
in the context of general political and social thought.

ISBN: 978-87-420-0042-7 | Udgives: November 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

ISBN: 978-87-420-0039-7 | Udgives: November 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev
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Copyright, to be or not to be

Lov om forretningshemmeligheder

Jørgen Blomqvist (red.)

Thomas Riis & Jens Schovsbo

The protection of copyright and related rights is as controversial as ever
before. It reaches into our everyday activities on the internet and is by
many seen as an impediment to the free flow of information, culture and
entertainment.

Med lov om forretningshemmeligheder, som trådte i kraft den 9. juni
2018, har Danmark fået en særlig lov, der beskytter forretningshemmeligheder mod uberettiget brug. Loven, der hviler på EU-direktiv 2016/943,
har helt ændret de retlige rammer for beskyttelse af fortrolig knowhow og
fortrolige forretningsoplysninger.

This book contains the papers presented at the ALAI Congress in Copenhagen on 18–19 May 2017, at which some of the leading experts in the
world discussed this protection and its role in modern society.

ISBN: 978-87-420-0004-5 | Udgivet: Juni 2019
Sider: 356, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms
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Thomas Riis og Jens Schovsbo er begge professorer ved Københavns Universitets Center for Informations- og Innovationsret (CIIR).

ISBN: 978-87-420-0015-1 | Udgivet: September 2019
Sider: 316, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

Nyhed!

Festskrift til Jørgen Blomqvist
Morten Rosenmeier, Thomas Riis, Jens Schovsbo & Henrik Udsen (red.)
Med dette festskrift hædrer en række kolleger inden for den akademiske
og praktiske juridiske verden adjungeret professor, lic.jur. Jørgen Blomqvist
i anledning af hans 70-års fødselsdag den 7. maj 2021.

INDHOLD
(1) Henrik Faursby Ahlers & Stig von Hielmcrone, Forfatternes Forvaltningsselskab – skabelsen af et kollektivt forvaltningsselskab, (2) Mads
Bryde Andersen, Ophavsretlig specialisering – fordele og risici, (3) Johan

ISBN: 978-87-420-0041-0 | Udgivet: Maj 2021
Sider: 792, indbundet | Pris: 895 kr. inkl. moms

Axhamn, Copyright and Artificial Intelligence—with a focus on the area of
music, (4) Irina Eidsvold-Tøien, Parodirettslig vakuum i norsk rett, (5) Stefania Ercolani, Do the Right Thing! Authors’ contracts in the 2019 copyright directive, (6) Mihály Ficsor, Half-Opened “Umbrella”—Interpretation problems
of Article 8 of the WCT, (7) Terese Foged, § 35 gennem 35 år, (8) Ysolde
Gendreau, Intellectual Property Norms in the CETA: An Important Step for
Canada, (9) Jane C. Ginsburg, Conundra of the Berne Convention Concept
of the Country of Origin, (10) Martin Gormsen, Vederlag for privatkopiering
– fanget mellem politik og jura, (11) Frank Gotzen, Some thoughts on Text
and Data Mining in the European Union, (12) Anders Sevel Johnsen, Journalisters overdragelse af ophavsrettigheder, (13) Hanne Kirk, Stort og småt
om fortolkning af aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder, (14) Torsten
Bjørn Larsen, Ophavsretlig beskyttelse af tøj og sko, (15) Silke von Lewinski,
A Phonogram, to be or not to be?, (16) Jukka Liedes, Kort rättspolitiskt inlägg
till skyddet av fotografiska bilder, (17) Bent Ole Gram Mortensen, Anne
Black-sagen, (18) Victor Nabhan, Danser la vie, (19) Dan Stausholm Nielsen,
EU-rettens stigende indflydelse på reglerne om overdragelse af rettigheder,
(20) Lasse Lau Nielsen & Jakob Plesner, Ophavsret og ytringsfrihed, (21) Rainer Oesch, Universitetspersonals upphovsrätt och öppen publicering – finsk
synpunkt, (22) Anders Rasch & Martin Kyst, Brug af værker i undervisningen
– licenskonstruktioner, (23) Sam Ricketson, Treaty Interpretation and Treaty
Making, (24) Thomas Riis, Værksbegreb og fikseringskrav i EU-ophavsretten,
(25) Ole-Andreas Rognstad, The RAAP Decision of the CJEU—What Happened to Reciprocity?, (26) Jan Rosén, The Rome Convention, WPPT and a
right to remuneration—Details of the RAAP case, (27) Morten Rosenmeier,
Hvor bred er den ophavsretlige beskyttelse efter Painer-dommen?, (28) Jens
Schovsbo, Æres den som æres bør – EU-harmonisering af ophavsaftaleretten, (29) Sebastian Felix Schwemer, Linking after VG Bild-Kunst: Essential
functionality and never-ending story?, (30) Peter Schønning, DSM-direktivets
artikel 17 – en ny eneret eller en ny undtagelse?, (31) Martin Senftleben,
Operationalizing Vigeland—2 x 2 Public Order and Morality Arguments, (32)
Stina Teilmann-Lock, Paratexts: Copyright in the Typographical Arrangement
of Published Editions, (33) Henrik Udsen, Mellemmandsoverføring?, (34) Jøren Ullits, Ophavsrettens adgang til at gengive billeder i aviser, og (35) Knud
Wallberg, Titelbeskyttelsen i dansk ret.
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Nyhed!

It-kontraktret, 2. udgave

It-ret, 5. udgave

Henrik Udsen

Henrik Udsen

It-kontraktret behandler centrale it-kontrakter: udviklingsaftalen, drifts
aftalen, vedligeholdelsesaftalen og softwarelicensaftalen. Bogen gennemgår de væsentligste reguleringstemaer og den baggrundsretlige regulering
for hver af disse aftaletyper og inddrager relevante bestemmelser fra
gældende standardkontrakter.

It-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale
teknologi giver anledning til, herunder immaterialretten, persondataretten, regelsæt af relevans for e-handel, herunder køb og salg af digitale
ydelser og elektroniske betalingstjenester, og it-kontraktretten. Bogen, som
giver et fremragende overblik over komplicerede problemstillinger, kan
også anvendes som opslagsværk af praktikere.

Bogen er et uundværligt værktøj for jurister, som arbejder med it-kontrakter, hvad enten man har sparsom eller betydelig erfaring på området.
Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitets Center for
Informations- og Innovationsret (CIIR).

ISBN: 978-87-420-0035-9 | Udgivet: Marts 2020
Sider: 576, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms
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Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitets Center for
Informations- og Innovationsret (CIIR).

ISBN: 978-87-420-0050-2 | Udgivet: August 2021
Sider: 880, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms

Nyhed!

Dansk persondataret

Informationssikkerhedsret

Bent Ole Gram Mortensen (red.)

Søren Sandfeld Jakobsen (red.), Max Gersvang Sørensen, Mathias Mølsted
Andersen, Bent Ole Gram Mortensen & Daniel Hartfield-Traun

Denne antologi giver en generel indføring i dansk persondataret, som den
ser ud efter implementering af databeskyttelsesforordningen. I bogens
almindelige del behandles de væsentlige, generelle elementer i person
dataretten. I den specielle del fokuseres på en lang række retsområder og
sektorer, som giver denne fremstilling en bredde, der ikke findes i andre
persondataretlige fremstillinger.

Informationssikkerhed (cybersecurity) har fået kolossal betydning i takt
med den stigende digitalisering af stort set alle sektorer i samfundet. Som
følge heraf er der også inden for få år blevet vedtaget en lang række regelsæt på området, der førhen var sparsomt reguleret.

Bogen er tilrettelagt således, at den også kan læses af ikke-jurister, og
henvender sig til alle, der har interesse for eller berøring med behandling
af personoplysninger.

Bogen er den første fremstilling herhjemme, der giver en samlet og systematiseret behandling af de væsentligste regler på området. Bogen giver
tillige en indføring i, hvordan reglerne rent praktisk kan efterleves i den
enkelte virksomhed eller myndighed.

ISBN: 978-87-420-0033-5 | Udgivet: Januar 2020
Sider: 544, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-420-0040-3 | Udgivet: April 2021
Sider: 288, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms
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På vej!

GDPR Compliance – Understanding the
General Data Protection Regulation

Ophavsret
– fra et virksomhedsperspektiv

Jan Trzaskowski & Max Gersvang Sørensen

Hanne Kirk & Thomas Riis

The processing of personal data plays an increasingly important role in our
modern information society. This book guides the reader through the legal
framework, including case law, concerning the processing of personal data
in EU and provides relevant tools to ensure compliance in businesses.

Bogen er en introduktion til ophavsretten, som i de senere år har været i
en rivende udvikling ikke mindst på grund af digitaliseringen. Bogens fokus er på de ophavsretlige problemstillinger, som de fleste virksomheder,
står overfor i den løbende drift. Desuden indeholder bogen en generel
introduktion til immaterialretten.

The book includes the text of the General Data Protection Regulation for
easy access and annotation.

ISBN: 978-87-420-0030-4 | Udgivet: September 2019
Sider: 448, indbundet | Pris: 450 kr. inkl. moms
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ISBN: 978-87-420-0038-0 | Udgives: Primo 2022
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

En tilpasningsdygtig jura
Stigmatisering som samfundsudfordring stiller krav til juraens tilpasningsdygtighed og evne
til at oversætte komplekse sociale udfordringer til retligt adresserbare problematikker.

Af post.doc, ph.d. Annika Frida Petersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (annika.frida.petersen@jur.ku.dk)

D

e fleste jurister vil kende til
diskrimination som en selvstændig retlig figur med veletablerede regelværk og en
omfattende afgørelsespraksis omkring
sig. Færre er bekendte med stigmatisering som retlig udfordring, selvom
mange vil være stødt på stigmabegrebet i dagligdags omtale af især udsatte persongrupper som eks. hjemløse,
flygtninge og personer med handicap.
Stigmatisering er en kompleks social
proces, der gennem en række elementer
(herunder diskrimination og stereotypisering) fører til en devaluering af den
stigmatiserede persongruppe. Personer,
der stigmatiseres, oplever, at deres nuancerede menneskelige individualitet
bliver reduceret til en endimensionel
stereotyp baseret på vedholdende negative fordomme som eks. fordommen
om, at personer med psykisk sygdom
skulle være mere farlige end andre.
Ligesom diskrimination påvirker
stigmatisering den enkeltes livskvalitet,

helbred og handlemuligheder, og der er
derfor en stigende opmærksomhed på
problemstillingen i en retlig kontekst.

Retlig fokus på stigma
Diverse menneskeretlige organer og
domstole har i domme, general comments
og concluding observations fremhævet
stigmatisering både som en udfordring
for realiseringen af fundamentale rettigheder (som fx retten til sundhed og
ligebehandling) og som en selvstændig
menneskeretlig problematik.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fx afsagt domme,
hvori helbredsstigma (Kiyutin v. Russia)
og retlige stereotypiseringer af udsatte
persongrupper italesættes (Guberina v.
Croatia), og EU-Domstolen har bl.a.
adresseret en stigmatiserende praksis
for opsætning af el-målere (C-83/14,
CHEZ Razpredelenie Bulgaria).
I en menneskeretlig kontekst er flere
af stigmatiseringens grundelementer
således velkendte.

Regulering af stigmatisering
Stereotypisering som stigmatiseringselement er reguleret i flere FN-konventioner gennem statslige forpligtelser til
at gøre op med stereotyper og fordomme i samfundet, eks. i CERD’s (Racekonventionen) artikel 7, der forpligter
staterne til at bekæmpe racefordomme,
og CEDAW’s (Kvindekonventionen)
artikel 5a, hvorefter staterne skal gøre
op med fastlåste kønsroller. CRPD’s
(Handicapkonventionen) artikel 8 henviser ligeledes til staternes tredimensionelle menneskeretlige forpligtelser ift.
handicapstereotypisering baseret på
“respect, protect, fulfill-doktrinen”.
Staterne er herefter forpligtede til
at: afholde sig fra at stereotypisere (respect), beskytte individer mod stereotypisering fra andre (protect) og aktivt at
bekæmpe stereotyper omkring handicap (fulfill). Staterne kan leve op til forpligtelserne på flere måder. I dansk regi
har vi eks. haft “EN-AF-OS”-kampag21

nen, som sigtede på at reducere stigmatiseringen af psykisk sygdom, der som
en funktionsnedsættelse er beskyttet af
CRPD.
I tillæg hertil anbefalede Sundhedsstyrelsen i 2018 i et fagligt oplæg regionerne og kommunerne at sikre forankring og udbredelse af indsatser til at
fjerne stigmatisering af mennesker med
psykisk sygdom. Antistigma skal efter
styrelsens anbefaling være et “indlejret
fokusområde på linje med eksempelvis
forebyggelse”.
Stigmatiseringsproblematikken
er
således kommet på dagsordenen ikke
blot internationalt men også nationalt.

Skal vi omgå eller adressere
problemet?
Problemet med stigmatisering af psykisk sygdom (og det medfølgende rettighedstab i form af fx diskrimination)
ledte i 2018 også til et forslag til folketingsbeslutning om en ret til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose (FT 2018-19, B 28).
Indsatsen fra lovgivers side bestod
altså ikke i en målrettet løsning på stigmaudfordringen, men var i stedet et forsøg på en omgåelse af problemet gennem indførelsen af en rettighedsbaseret
adgang for den enkelte til at løsrive og
distancere sig fra den stigmatiserede
22

gruppe på baggrund af en lægefaglig
vurdering. Altså en form for symptombehandling frem for en årsagsløsning.
Forslaget blev stemt ned, bl.a. fordi
vi i det danske sundhedssystem (som i
resten af verden) ikke opererer med den
type af erklæringer om raskhed.
Læger konstaterer sygdom, remission
eller recovery i tilknytning til kroniske
sygdomme, men udtaler sig sjældent
om decideret raskhed, som der ikke er
de samme medicinske rammer for at
konstatere med sikkerhed.
Idéen om at erklære sig rask bygger
desuden på præmissen om, at problemet er den psykiske sygdom som diagnose og personlig stempel. Men det er
ikke diagnosen, der stigmatiserer, det
er samfundsstrukturerne, herunder den
retlige regulering.

Juraen er både en del af problemet
og en del af løsningen
Lovgivningen fungerer i vidt omfang
gennem kategoriseringer. Det kan være
kategoriseringer af fx en given persongruppe eller specifikke situationer og
handlinger. Disse kategoriseringer er
en nødvendig forudsætning for at skabe regulering, der tilbyder tilstrækkelig
dækning i både omfang og præcision –
en vanskelig balancegang.

I denne balancegang risikerer der at
opstå stereotypiseringer og diskrimination af personer med fx psykisk sygdom
– stereotypiseringer og diskrimination
som danner grobund for stigmatisering
i den bredere samfundsopfattelse.
Vedholdende stereotyper om fx inhabilitet og farlighed hos personer med
psykisk sygdom, risikerer at blive forstærket gennem lovgivning, der sigter
på at regulere disse situationer.
På den måde kan loven være en del
af de samfundsstrukturer, der opretholder fordomme og diskrimination og
dermed også stigmatisering.
I juraen finder vi dog også en del
af løsningen, da flere menneskerettighedsinstrumenter som tidligere nævnt
forpligter staterne til at gøre op med
stigmatisering bl.a. gennem stereotypiserings- og diskriminationsforbud.
Juraen er således en del af problemet
såvel som en del af løsningen på den
komplekse samfundsudfordring, som
stigmatisering udgør.

Juraen som værktøj til social
forandring
Juraen er et anerkendt værktøj til social
forandring især angående menneskerettigheder for udsatte persongrupper
i samfundet.

Som normativt magtelement i samfundet er juraen ligeledes velegnet til at
adressere stigmatiseringens strukturelle
karakter, dvs. der hvor stigma er indlejret i samfundsstrukturerne.
Juraen kan dog ikke stå alene, men
skal arbejde i samspil med de sociokulturelle forhold, der gør sig gældende
herunder eksempelvis arbejdsmarkedsog sundhedsstrukturer.
Det kræver en holistisk tilgang, hvor
der samarbejdes med andre fagdiscipliner. Det forudsætter også vilje til
juridisk innovation at gentænke retlige
grundfigurer og konstruktioner, som
opretholder en status quo, der spænder
ben for en udvikling i retning af en afstigmatisering.
Her kan inspirationen fx komme fra
de menneskeretlige organer, som allerede er i gang med at tage udfordringen op.

En juridisk opmærksomhed
og uddannelse svarende til
udfordringerne
Ligesom det er tilfældet for diskrimination, kan de retlige strukturer resultere
i stigmatisering, uden at det var intentionen. Derfor er bl.a. juristerne i lovarbejdet nødt til at være opmærksomme
på de potentielle afledte effekter af en

lovgivning såvel som de mere direkte
konsekvenser ift. stigma.
Hvis vi vil være på forkant med den
menneskeretlige udvikling (og med
FN’s Verdensmål nr. 10 om mindre ulighed), kan det betale sig med en løbende
opmærksomhed på stigmatiseringsrisici i de samfundsstrukturer, praktiske
løsninger og love, som er i konstruktionsfasen. Det er som regel nemmere at
forebygge end at bekæmpe.
I lovforslag der fremsættes i dag, er
der et afsnit, der sammenfatter lovforslagets konsekvenser herunder bl.a.
forholdet til EU-retten og konsekvenser for miljø og klima. Her kunne man
fx inkludere et afsnit om de menneskeretlige konsekvenser, herunder potentielle diskriminations- og stigmatiseringsproblematikker.
Det kræver naturligvis, at de jurister,
der udformer lovforslagene, har blik
for disse udfordringer, hvorfor den juridiske universitetsuddannelse også kan
overveje at uddanne jurister til at løfte
opgaven.
I faget “Health and Human Rights”
på den juridiske kandidatuddannelse
ved Københavns Universitet har man
allerede taget udfordringen op. Faget
fokuserer bl.a. på stigma i forbindelse
med folkesundhed og myndighedernes

forskellige tiltag angående fx fedme
som folkesundhedsudfordring.

Den tilpasningsdygtige jura
Den dårlige nyhed er, at stigmatisering
er en kompleks proces, hvorfor vi ikke
kan forvente simple retlige løsninger.
Den gode nyhed er, at juraen er vant
til at jonglere komplekse paradigmer
og problemer – det er en af juristernes
kernekompetencer.
Samtidig har juraen i høj grad vist sig
tilpasningsdygtig ift. nye udfordringer,
som fx med konstruktionen af diskrimination som retlig figur, der forudsætter
en forståelse af samspillet mellem samfundsstrukturer, hvor vi kan adressere
ikke blot den åbenlyse og tilsigtede diskrimination men også den indirekte og
utilsigtede ulighed, der opstår som et
biprodukt.
Her har juraen demonstreret sin tilpasningsdygtighed og evne til at oversætte komplekse sociale udfordringer
til retligt adresserbare figurer. Man
kan derfor med fordel anvende diskrimination som en retlig løftestang for
opdyrkningen af den regulering og
praksis omkring stigmatisering, som
der med tiden kun vil være et stigende
behov for.¶
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På vej!

Markedsføringsretten, 4. udgave

Udbudsretten

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski

Steen Treumer (red.)

Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter
grænserne for virksomheders markedsføring, herunder anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen inddrager den unionsretlige
regulering, herunder retspraksis fra EU-Domstolen og forhold vedrørende
markedsføring i EU’s indre marked.

Med udbudsloven skete der en gennemgribende fornyelse af udbudsretten, som analyseres indgående i denne bog. Udbudsretten er skrevet af
eksperter med stort kendskab til og erfaring med retsområdet, der både er
kompliceret og har stor samfundsøkonomisk betydning.

Bogens udførlige behandling af den almindelige del af markedsføringsretten suppleres i bogens specielle del med kapitler om særlige markedsføringsretlige emner som fx direkte markedsføring, produktefterligninger
samt produkt- og mediespecifikke markedsføringsregler.

ISBN: 978-87-420-0054-0 | Udgives: Januar 2022
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev
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Bogen er velegnet for både praktikere og teoretikere, der ønsker en generel
indføring i retsområdet eller at anvende bogen som opslagsværk.

ISBN: 978-87-420-0019-9 | Udgivet: Januar 2019
Sider: 564, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Earn-Out Disputes
– Post-M&A Disputes Series Vol. I

Generalforsamlingen – håndbog for dirigenter
og deltagere, 3. udgave

Niels Schiersing

Erik Werlauff

This first volume deals with issues regarding so-called ‘earn-out’ provisions,
i.e. purchase price adjustments based on the performance of the business
(‘the target’) after consummation of the transaction. Such clauses often
give rise to disputes between the buyer and the seller.

Denne bog er et uundværligt juridisk redskab for enhver, der skal deltage i
en generalforsamling – som dirigent, aktionær, anpartshaver, andelshaver,
foreningsmedlem eller ledelsesmedlem.

This book series deals with substantive and procedural issues related to the
transfer of businesses (M&A) and provides a reference to and an analysis of
case law from several important business jurisdictions, including Delaware,
New York, England, Australia and New Zealand.

ISBN: 978-87-420-0034-2 | Udgivet: Juni 2020
Sider: 324, indbundet | Pris: 1.245 kr. inkl. moms

Bogen giver svar på alle væsentlige spørgsmål om, hvordan generalforsamlingens beslutninger træffes, samt forhold vedrørende bl.a. indkaldelse,
forberedelse, gennemførelse og dokumentation.

ISBN: 978-87-420-0027-4 | Udgivet: August 2018
Sider: 224, indbundet | Pris: 295 kr. inkl. moms
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Nyhed!

Skattely – skatteplanlægning, skatteflugt
og misbrug

Skat med omtanke
– festskrift til advokat Tommy V. Christiansen

Anders Nørgaard Laursen & Liselotte Madsen (red.)

Torben Bagge & Leo Jantzen (red.)

Begrebet skattely bruges i flæng i den offentlige debat, men er ikke entydigt
defineret i en juridisk kontekst. Ofte anvendes “skattely” som en etikette, der
kan påklistres forskellige fænomener, man – dvs. politikere, meningsdannere
og andre – ikke bryder sig om, spændende fra lovlig skatteplanlægning til
ulovlig skattesvig. I denne bog behandler forskere fra Danmark og Sverige en
række emner, som i almindelighed knytter an til skattely-begrebet.

Med dette festskrift hyldes Tommy V. Christiansen af kollegaer og
samarbejdspartnere i anledning af hans 70-års fødselsdag den 9. juni
2019.
Bogen indeholder 22 bidrag primært inden for skatteretten.

Bogen er udgivet på baggrund af en konference, der blev afholdt på Aalborg
Universitet i oktober 2019 som led i Projekt Skattely 2.0.

ISBN: 978-87-420-0044-1 | Udgivet: December 2020
Sider: 160, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

26

ISBN: 978-87-420-0029-8 | Udgivet: Juni 2019
Sider: 520, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Nyhed!

Nyhed!

VAT Grouping & Cost-Sharing
– a Critical and Constructive Perspective

Den skatteretlige omgåelsesklausul

Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen, Anders Mikelsen
& Marta Papis-Almansa (red.)

Denne bog behandler misbrug og omgåelse i skatteretten med hovedvægten på den nye bestemmelse i ligningslovens § 3. Formålet er at
undersøge de praktiske og juridiske implikationer for dansk og internationalt orienterede virksomheder.

This anthology pursues discussion on the rules on VAT grouping and the
cost-sharing VAT exemption in a critical and constructive academic setting.
While the focus is on the harmonised European VAT, lessons from other
jurisdictions are also taken into consideration.
Numerous issues and problems with the two sets of rules are scrutinised
in this series of articles written by internationally renowned professors and
experts in VAT/GST law.

ISBN: 978-87-420-0026-7 | Udgivet: December 2020
Sider: 280, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

Jakob Bundgaard, Louise Fjord Kjærsgaard & Michael Tell

I bogen tages der stilling til betingelserne for anvendelse af bestemmelsen og de juridiske problemstillinger forbundet hermed vurderes,
herunder samspillet med EU-retten.
Endelig indeholder bogen en illustration af det praktiske anvendelsesområde gennem et betydeligt antal konkrete eksempler.

ISBN: 978-87-420-0023-6 | Udgivet: September 2021
Sider: 344, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

27

Forlagets titler
Almene emner
[På vej] Peter Hulsrøj & Marco Aliberti, Essays on the Optional
Society (november 2021)
ISBN: 978-87-420-0039-7 | Mere information på www.extuto.dk
[Ny] Ulf Maunsbach & Axel Hilling & (red.), Big Science and the
Law (juli 2021)
ISBN: 978-87-420-0036-6 | 272 sider, kr. 495,[Ny] Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Skriftlig jura
– den juridiske fremstilling (2. udg., september 2020)
ISBN: 978-87-420-0032-8 | 900 sider, kr. 595,Morten Kjær & Helle Vogt, En dansk retshistorie (januar 2020)
ISBN: 978-87-420-0031-1 | 324 sider, kr. 300,John Elling, Bestå erhvervsretten! (5. udg., august 2018)
ISBN: 978-87-420-0022-9 | 368 sider, kr. 325,-

Fair Taxation and Corporate Social Responsibility
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