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Markedsret Del 1 Palle Bo Madsen Hent PDF Nu foreligger "Markedsret Del 1" i en ny 7. udgave. Bogen
rummer en indledende præsentation af markedsretten som retsdisciplin efterfulgt af en nærmere gennemgang
af konkurrenceretten. Gennemgangen har fokus på den danske konkurrencelov, men inddrager i meget vidt

omfang også EU-konkurrenceretten, som de nationale regler spejler sig i.

De ændringer i konkurrencelovgivningen, som er sket efter udgivelsen af bogens 6. udgave i 2014, har bl.a.
budt på en helt ny og separat lov om erstatning for konkurrenceskader og nye regler for Konkurrencerådets
sammensætning, organisering og opgavevaretagelse. Manuskriptet er afsluttet den 2. december 2017. Alle de

nye regler er indarbejdet, således at fremstillingen beskriver retsstillingen ved indgangen til 2018.

Bogen kan bruges både som lærebog i undervisningen på højere læreanstalter og som opslags- og håndbog
for praktikere. Den er forsynet med registre over benyttede afgørelser fra EU-Domstolen og Retten, danske

domstole og Konkurrenceankenævnet, og den indeholder tillige et udførligt stikordsregister.

Fremstillingen af konkurrencebegrænsningsretten i denne Del 1 skal ses i sammenhæng med fremstillingerne
af henholdsvis markedsføringsretten og immaterialretten, som udgives separat i en Del 2 og en Del 3. De tre

dele vil tilsammen tegne disciplinen Markedsret.
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