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Tjekspørgsmål

Trojka

Kapitel 12 Immaterialret
1.
2.

Hvad er en immateriel rettighed?
Hvad vil det sige at have ”eneret”?

Ophavsret:
3. Hvilken lov regulerer området for ophavsret?
4. Hvilke typer værker beskyttes af ophavsretsloven?
5. Hvad er det, der beskyttes af ophavsretten?
6. Hvilke krav stilles der til et værk, for at det kan opnå beskyttelse?
7. Skal en ophavsret registreres for at opnå beskyttelse?
8. Hvad forstås ved ophavsmandens ”droit moral”?
9. Hvad er det indehaveren af en ophavsret får eneret til?
10. Nævn nogle tilfælde, hvor eneretten kan fraviges
11. Kan man bruge ophavsmandens værk mod betaling?
12. Hvad gælder hvis der er tale om ansattes værker?
13. Hvad er ophavsrettens gyldighedstid?
14. Hvad er WIPO – se www.WIPO.int
Designret:
15. Hvilken lov regulerer beskyttelse af design?
16. Hvad er det loven beskytter – og hvad kan et design være?
17. Hvad er det indehaveren af et design får eneret til?
18. Hvilke krav stilles der til designet for at det kan opnå beskyttelse?
19. Hvordan registreres en designret i Danmark – i korte træk?
20. Hvor længe er en designret beskyttet i Danmark?
21. Hvordan registreres et design internationalt – i korte træk?
22. Hvor længe er en designret beskyttet inden for EU?
Varemærke:
23. Hvilken lov regulerer beskyttelse af varemærker?
24. Hvordan defineres et varemærke?
25. Hvorfor er det vigtigt for en virksomhed at beskytte sit varemærke?
26. Hvilke krav stilles der for at opnå beskyttelse af et varemærke?
27. Hvad betyder det, at et varemærke ikke må være forveksleligt, hvis det
skal opnå beskyttelse?
28. Skal et varemærke registreres for at opnå beskyttelse?
29. Hvordan registreres et varemærke – i korte træk?
30. Hvor længe er et registreret varemærke beskyttet?
31. Ved hvilken myndighed registreres varemærker inden for EU?
32. Ved hvilken myndighed registreres varemærker uden for EU?
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