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E-Handelsloven med kommentarer Jakob Plesner Mathiasen Hent PDF E-handelslovens mål er at sikre den
frie bevægelighed i EU's indre marked for kommercielle on demand-tjenester, først og fremmest på
Internettet. Direktivet skal forhindre, at medlemsstaternes lovgivning modvirker kommercielle tilbud og
aftaler, og direktivet indgår således i det regelsæt om fri bevægelighed af tjenesteydelser, varer, arbejdskraft
og kapital, der er EU's rygrad.Det er dog kun ganske få af direktivets og dermed den danske e-handelslovs
bestemmelser, som direkte sigter mod at fjerne retlige hindringer for informationssamfundstjenester i EU's
indre marked.E-handelsdirektivets hovedregel, hvorefter afsenderlandets lov skal anvendes, anses af mange
for det bærende retlige princip for Internet-handel, fordi regelen skaber retssikkerhed for tjenesteyderen. Der
er dog ikke tale om et nyt princip i forhold til gældende dansk international privatret, og regelen er i øvrigt ligesom efter den hidtidige retstilstand - gennemhullet af en række vigtige undtagelser. Reglerne i ehandelsloven vil i de kommende år ikke alene gennem praksis og doktrin finde deres præcise og velbeskrevne
plads i aftaleretten, markedsføringsretten og erstatningsretten, men vil også blive forstået og fortolket i
relation til EF-direktiver og danske love om immaterialret, persondatabeskyttelse, processuelle
foranstaltninger og straf. Jakob Plesner Mathiasen er ansat som advokatfuldmægtig i Johan Schlüter
advokatfirma og beskæftiger sig navnlig med rådgivning om immaterialretlige retsforhold. Jakob Plesner
Mathiasen er desuden ekstern lektor i immaterialret på Københavns Universitet.Niels Bo Jørgensen er partner
i Johan Schlüter advokatfirma. Niels Bo Jørgensen rådgiver om IT- og immaterialret, særligt i relation til
Internet og e-handel.Johan Schlüter er partner i Johan Schlüter advokatfirma og har en mangeårig erfaring
inden for dansk og europæisk immaterialret særligt i relation til medie- og underholdningsindustrien.
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