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Teleretten S\u00f8ren Sandfeld Jakobsen Hent PDF Teleretten er et retsområde i hastig udvikling, navnlig

som følge af den teknologiske udvikling, der bl.a. betyder, at der konstant udvikles nye former for
telenetværk, teletjenester og teleterminaler. På trods heraf er den juridiske litteratur om teleretlige emner

uhyre sparsom. Bogen giver på den baggrund en samlet fremstilling af de regler, der regulerer telemarkedet i
Danmark. Disse regler omfatter en betydelig mængde love, bekendtgørelser og andre retskilder, der desuden i

betydeligt omfang har EU-retlig baggrund, idet EU – i bestræbelsen på at skabe et indre marked for
teletjenester – gennem de sidste ca. 25 år har sat sig tungt på telepolitikken og -reguleringen i EU.

Fremstillingen inddrager således også de underliggende EU-regler på området. ”Teleretten” henvender sig
primært til advokater, dommere og jurister i televirksomheder og relevante offentlige myndigheder,
organisationer mv., der beskæftiger sig med teleretlige problemstillinger. Bogens sprog, struktur og

systematiske opbygning gør den desuden velegnet som lærebog i teleretlige kurser på relevante videregående
uddannelser, herunder jurauddannelserne.
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