It-ret, 5. udgave – væsentligste ændringer
DEL II - IMMATERIALRET
Kapitel 3
 YouTube/Uploaded-dommen (C-682/18 og C-683/18) skrevet ind (spørgsmål om, hvornår
mellemmænd foretager selvstændig overføring).
 Tom Kabinet-dommen (C-263/18) skrevet ind (tilgængeliggørelse af digitale eksemplarer
gennem download ikke spredning).
 Ny ohl. § 52 c (implementering af DSM-direktivets art. 17) skrevet ind (indholdsdelingstjenester foretager selvstændig overføring til almenheden).
Kapitel 4
 Den amerikanske højesteretsafgørelse mellem Oracle og Google om ophavsretlig beskyttelse af API´er skrevet ind.
Kapitel 5
 Nyt afsnit (3.6.4) om ”den potentielle skade for den væsentlige investering” som selvstændigt kriterium for beskyttelse af sui generis databaser tilføjet på baggrund af CV-Online
Latvia-dommen (C-762/19).

DEL III – DATABESKYTTELSESRET
Kapitlet om databeskyttelsesret er blevet opdelt i en række mindre kapitler. Grundlæggende
er struktur og indhold i øvrigt uændret.
Kapitel 9
 Mircom-dommen (C-579/19) tilføjet i diskussionen af, om ip-adresser er personoplysninger og konklusionen nuanceret.
Kapitel 10
 En lidt mere uddybende beskrivelse af de grundlæggende behandlingsprincipper.
Kapitel 14
 Kapitlet er opdateret med Schrems II og anbefalingerne til supplerende foranstaltninger
fra EDPB.
Kapitel 15
 Konkluderet, at dataansvarlige formentlig hæfter på objektivt grundlag for databehandlere (modsat konklusion i 4. udgaven).
 Konkluderet, at art. 82 også omfatter godtgørelse med henvisning til min artikel og dommen i Gladsaxe-sagen (stod mere åbent i 4. udgaven).

DEL IV – MELLEMMANDSANSVAR
Beskrivelsen af mellemmandsansvaret var tidligere et kapitel i del II om immaterialret men er
nu blevet gjort til en selvstændig del. Der er kun ét kapitel i del IV, men udskillelsen signalerer,
at mellemmandsretten i stigende grad er et selvstændigt retsområde, der ikke kun omhandler
immaterialretskrænkelser (selvom dette fortsat er en central del af området).
Kapitlet er flyttet til efter gennemgangen af databeskyttelsesretten, da det også omtaler mellemmænds ansvar for persondatakrænkelser.
Afsnit 1
 Kapitlet indledes med en bredere beskrivelse af mellemmandsretten, men der afgrænses
fortsat til mellemmænds ansvar for deling af ulovligt indhold.
Afsnit 3
 Under afsnittet om ansvarsregler (afsnit 3.1.1) er mellemmænds ansvar for persondatakrænkelser omtalt under afsnittet om særregler (afsnit 3.1.1.3).
 I afsnit 3.1.2 om ansvarsfritagelsesregler er medtaget en omtale af ansvarsfritagelsen efter den nye bestemmelse i ohl. § 52 c, stk. 4.
 Ohl. § 52 c, stk. 4, er yderligere omtalt i afsnit 3.5.2.2.
Afsnit 4
 Mellemmænds pligt til at fjerne og hindre ulovligt indhold efter reglerne i retsplejeloven
er blevet udskilt til et særskilt afsnit med selvstændig behandling af hhv. retsstridighedskravet og proportionalitetskravet.
 U.2021.2105H (.dk-dommen) er medtaget i afsnittet. Dommen illustrerer bl.a., at retsplejelovens regler gælder for alle typer af mellemmænd og krænkelser (ikke kun ophavsretskrænkelser).
 På baggrund af U.2021.2105H drøftelse af, om den krænkede kan vælge, hvem af flere
mellemmænd, der skal anlægges sag mod.
 Nyt afsnit (4.1.3) om dynamiske forbud med omtale af to danske afgørelser (Popcorn Time
og Rojadirecta).
 Nyt afsnit (4.2.) om mellemmænds pligt til af egen drift at hinde ulovligt indhold.
 Nyt afsnit (afsnit 5) med kort omtalt af udkast til Digital Services Act.

DEL V – E-HANDEL
Kapitel 17
 Afsnit (2.5) med kort omtalt af New Deal for Consumers-pakken og et lovudkast, der dog
ikke er yderligere omtalt i bogen. Nye nationale regler skal træde i kraft senest 28. maj
2022. Ikke pensum.
Kapitel 19
 Gennemgang af de nye regler i købeloven om digitale ydelser.

DEL VI – IT-KONTRAKTRET
Kapitel 23
 K04 skrevet ind (ved præsentation af regelgrundlag (afsnit 2) og løbende ved gennemgang
af de enkelte reguleringstemaer).

