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Immaterialrettens særlige procesformer er i Europa navnlig knyttet til Retshåndhæ-
velsesdirektivet fra 2004, som tager forholdsvis snævert sigte på at styrke retshånd-
hævelsen. I referatet kritiseres immaterialrettens særlige procesformer. Der er to te-
maer i kritikken. For det første er civilprocessuelle særregler problematiske, fordi de 
bidrager til en fragmentering af retten, som i sidste ende fører til større usikkerhed 
om retsstillingen. For det andet skaber det problemer at vedtage nye processuelle 
regler, der i hovedsagen er motiveret af det ene hensyn at styrke retshåndhævelsen, 
fordi civilprocessen bør forstås som et balanceinstrument, der blandt andet skal af-
veje hensynet til effektiv retshåndhævelse over for retssikkerhedshensyn. For så vidt 
angår de konkrete regler behandler referatet de meste markante civilprocessuelle 
regler inden for immaterialretsområdet – det vil nærmere sige reglerne om bevis-
sikring, retten til information og offentliggørelse af retsafgørelser. Regler om bevis-
sikring og retten til information behandles med henblik på at påvise problemerne ved 
civilprocessuelle særregler, samt hvorledes reglerne har forrykket balancen mellem 
effektiv retshåndhævelse og retssikkerhed. Reglen om offentliggørelse af retsafgørel-
ser kritiseres for at være en kamufleret straffebestemmelse, der undviger de krav, der 
almindeligvis stilles til straffebestemmelser. Det kan ikke udelukkes, at der kan være 
behov for effektive civilprocessuelle særregler på bestemte formueretlige områder, 
men det bør forudsætte, at der foreligger særlige, tungtvejende grunde, og det synes 
ikke at tilfældet på immaterialretsområdet.

Procesret og materiel ret1. 

Det er den almindelige opfattelse, at procesreglernes formål er at sikre gennemførel-
sen af den materielle ret.1 De skandinaviske retsrealister kritiserede denne opfattelse, 
da den bygger på en forestilling om førprocessuelle rettigheder med selvstændig ek-
sistens.2 I den moderne litteratur lægges det til grund, at et retskrav er et krav, der 
kan hævdes ved retlige tvangsmidler, og dermed anerkendes det, at den materielle 
ret og den processuelle ret smelter sammen. Denne erkendelse indebærer, at retten 
ikke er andet og mere end de retsmidler, der stilles til rådighed, og at materielle ret-
tigheder, der ikke kan håndhæves, i sidste ende er en tom manifestation uden praktisk 

1  F.eks. Per Henrik Lindblom: ”Domstolarnas växande samhällsroll och processens förändrade funktio-
ner – floskler eller fakta?”, Svensk Juristtidning 2004.229, s. 240ff.
2  F.eks. Karl Olivecrona: ”Bevisskyldigheten och den materiella rätten”, Almqvist & Wiksells boktrycke-
ri A-B, Uppsala, 1930, s. 154, og Alf Ross: ”Sondringen mellem privat og offentlig ret”, TfR 1936.109, s. 
123 f.



438 Thomas Riis

realitet, men dette fører ikke nødvendigvis til en anbefaling af, at sondringen mellem 
materiel ret og proces bør forlades.3 Fremstillingstekniske årsager taler for at bevare 
sondringen,4 og derfor giver det stadig mening at hævede, at procesrettens formål er 
gennemførelsen af den materielle ret.

De særlige procesformer i immaterialretten 2. 

De særlige procesformer i immaterialretten stammer for en stor dels vedkommende 
fra Retshåndhævelsesdirektivet (2004/48/EF), som blev vedtaget i 2004. Norge og 
Island er ikke EU-medlemsstater, men er tilsluttet EØS-aftalen og er som sådan for-
pligtet til at gennemføre EU-regler om det indre marked. Reglerne i Retshåndhævel-
sesdirektivet vedrører i hovedsagen landenes processuelle regler, og disse antages 
ikke at være en del af EØS-aftalens virkeområde. Derfor er Norge og Island ikke 
forpligtet til at implementere direktivet.5

I Retshåndhævelsesdirektivet og de dokumenter, der førte til direktivet, har inte-
ressen i høj grad være knyttet til de økonomiske forhold i de berørte erhvervssektorer. 
Initiativet blev introduceret i en Grønbog fra 1998 under overskriften ”Bekæmpelse 
af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked”.6 Direktivforslaget7 
blev imidlertid mødt med stor kritik.8 En årsag hertil var, at den oprindelige intention 
(bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering) med et regelsæt på dette 
område havde udviklet sig til et generelt direktiv om håndhævelse af immaterialret-
tigheder. Varemærkeforfalskning og piratkopiering vedrører grove og omfattende im-
materialretskrænkelser, og i Grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning 
og piratkopiering i det indre marked hedder det om disse aktiviteter, at der i dag stort 
set udelukkende er tale om organiseret kriminalitet.9 De særlige retlige virkemidler, 
der måske nok er nødvendige for at modvirke grove og omfattende immaterialrets-
krænkelser, der foretages med henblik på økonomisk gevinst, finder herved ligeledes 
anvendelse på mindre alvorlige immaterialretskrænkelser, der foretages af uviden-
hed/letsindighed og uden gevinst for øje.

3  Som det forfægtes af blandt andre Alf Ross: ”Sondringen mellem privat og offentlig ret”, TfR 1936.109, 
s. 123 f.
4  Bernhard Gomard & Michael Kistrup: ”Civilprocessen”, 6. udg. Forlaget Thomson, 2007, s. 22: ”Son-
dringen mellem materielle og processuelle regler er en fremstillingsteknisk og en positivretlig nødvendig-
hed”.
5  Magnus Hauge Greaker: ”Direktiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndhevelse av immaterielle ret-
tigheter og norsk rett”, NIR 2006.598. Se dog Erik Monsen: ”Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om 
harmonisering av regler om håndhevning av immaterialrettigheder”, NIR 2006.66, s. 68.
6  KOM (98)569 endelig.
7  KOM(2003(46) endelig udg.
8  Se Annette Kur: ”The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?”, IIC 2004.821, s. 822.
9  KOM(98)568 endelig udg., s. 4.
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EU-dokumenterne, der førte til vedtagelsen af Retshåndhævelsesdirektivet, er 
båret af en tankegang om, at en styrkelse af retsmidlerne, herunder en effektivise-
ring af de civilprocessuelle regler, på immaterialretsområdet er omkostningsfri, i den 
forstand, at de eneste, der vil blive stillet ringere ved en sådan styrkelse, er imma-
terialretskrænkere. Dette er imidlertid ikke korrekt. Sanktionspresset kan være for 
hårdt, således at aktører på markedet for at være på den sikre side udviser en meget 
stor forsigtighed og dermed skaber en de facto udvidelse af de materielle rettigheder, 
hvilket ikke er i samfundets interesse.10 De fleste civilprocessuelle regler bør fra en 
principiel betragtning ikke karakteriseres som sanktionsregler, men en effektivisering 
af procesreglerne (i hvert fald en sådan effektivisering, som er formålet med Rets-
håndhævelsesdirektivet) gør det lettere at anvende de egentlige sanktionsregler og 
bidrager derfor til en forøgelse af sanktionspresset. I øvrigt er der risiko for, at en ef-
fektivisering af de civilprocessuelle regler sker på bekostning af de centrale hensyn, 
der ligger bag civilprocessen, samt på bekostning af sammenhængen i retssystemet.

Teser3. 

Behandlingen i det følgende er båret af en overordnet tese om, at: 
der ikke er holdbare begrundelser for civilprocessuelle særregler på immaterial-

retsområdet
Den overordnede tese understøttes af et antal mere specifikke teser:
”Effektivisering” af civilprocessen sker på bekostning af de centrale hensyn bag 

civilprocessen – herunder øger risikoen for procesmisbrug.
”Effektivisering” af civilprocessen skaber større retsusikkerhed i grænsefladerne 

til andre juridiske områder.
Det civilprocessuelle proportionalitetsprincip har en forholdsvis større betydning 

på immaterialretsområdet.

De centrale hensyn i civilprocessen4. 

En vurdering af de særlige procesformer i immaterialretten forudsætter nogle vær-
dibaserede præmisser, der kan tage form af centrale hensyn bag civilprocessen eller 
indarbejdes i en fastsættelse af civilprocessens funktioner.11 Civilprocessens funktio-
ner har været forholdsvis grundigt behandlet i den svenske doktrin.12 

10  Thomas Riis: ”Enerettigheder og vederlagsrettigheder”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Køben-
havn 2005, s. 213, og Annette Kur, ibid., s. 829f.
11  Per Henrik Lindblom: ”Civilprocessens grundprinciper de lege feranda”, Svensk Juristtidning 2000.105, 
s. 121.
12  Se Peter Møgelvang-Hansen: ”Om forbrugerrettens handlingsdirigerende, retsbeskyttende og konflikt-
løsende funktioner”, i Torbjörn Andersson & Bengt Lindell (red.): ”Festskrift till Per Henrik Lindblom”, 
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På det mest generelle plan bør civilprocessen være baseret på tre centrale hensyn:
Effektivitetshensyn
Retssikkerhedshensyn
Ressourcehensyn13

Effektivitetshensynet indebærer, at en person (inden for rimelig tid) skal have mulig-
hed for at håndhæve sine materielle rettigheder og herunder få oprettet skade eller 
uret, som den pågældende har lidt. Håndhævelsesmuligheden skal være effektiv, så 
den materielle ret kan få praktisk gennemslagskraft. 

Retssikkerhedshensynet er mere komplekst14 (og diffust) og her skal ikke forsøges en 
udtømmende angivelse af elementerne heri, men blot de elementer, der kan tænkes 
at være relevante for en vurdering af immaterialrettens særlige procesformer. Rets-
sikkerhedshensynet indebærer først og fremmest en understøttelse af de i samfundet 
vedtagne eller anerkendte grundlæggende rettigheder, en vis grad af forudsigelighed 
i retten, og at lige tilfælde behandles ens. Forudsigelighed og ligebehandling af ens-
artede tilfælde indebærer ikke blot, at ligeartede tvister må finde samme løsning, men 
rækker videre til en forventning om konsistens i retten og i rettens forhold til lige-
værdige beskyttelsesinteresser. Dette har stor relevans i nærværende sammenhæng, 
hvor det er civilprocessuelle regler, der kun finder anvendelse på et særligt afgrænset 
område, som skal undersøges. Retssikkerhedshensynet må tillige indebære et princip 
om symmetri i den forstand, at parterne i en konkret retssag som hovedregel bør have 
retlige hjælpemidler af samme styrke til rådighed til brug for understøttelse af deres 
påstande.15 

Ressourcehensynet har dels et privat dels et samfundsmæssigt aspekt. Det private 
aspekt indebærer, at personers adgang til retshåndhævelse m.v. ikke må være urime-
lig byrdefuld, mens det samfundsmæssige aspekt vedrører en rimelig afbalancering 
af på den ene side et retssystems evne til at opfylde de normative målsætninger, der 
er forbundet hermed, og på den anden omkostningerne ved retssystemet. Med andre 
ord skal omkostningerne ved civilprocessen stå i rimeligt forhold til fordelene herved 
- fra både et privat og et samfundsmæssigt perspektiv.

Iustus förlag, Uppsala 2004, s. 469.
13  Disse tre hensyn har en så almen karakter, at de kan hævdes at burde gælde for retssystemet som hel-
hed.
14  Således har doktrinen udviklet en række underbegreber så som materiel retssikkerhed, processuel rets-
sikkerhed, forudsigelighedsretssikkerhed, individuel retssikkerhed og kollektiv retssikkerhed.
15  Det er indarbejdet i den Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at parterne i såvel civile sager 
som straffesager skal være ligestillede, jf. således princippet art. 6, stk. 3, litra d): ”Enhver, der er anklaget for 
en lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget til: … at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at 
få vidner i hans interesse tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham; ...”
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Sammenhæng i retssystemet5. 

De civilprocessuelle regler afspejler nogle bagvedliggende centrale hensyn, og disse 
hensyn må principielt anses for at være de samme inden for hele det civilretlige  
område – og navnlig inden for det formueretlige område. Alene af den grund bør pro-
cessuelle regler, der kun gælder på et bestemt formueretligt område, betragtes med en 
vis skepsis.16 De almindelige bestemmelser, der er nævnt i Retshåndhævelsesdirekti-
vets art. 3, stk. 1, er således allerede indarbejdet i alle dele af civilprocessen.17 

Civilprocessuelle særregler resulterer i en fragmentering af retten og giver tillige 
anledning til praktiske vanskeligheder. Fortolkningen af de civilprocessuelle særreg-
ler på immaterialretsområdet kompliceres således af, at reglerne skal forstås både i 
lyset af de materielle immaterialretsregler og i lyset af de almindelige og velindar-
bejdede civilprocessuelle regler, hvilket bidrager til en højere grad af usikkerhed om 
reglernes betydning.18 

Vedtagelsen af særlige procesretlige regler bør forudsætte, at der eksisterer et 
særligt problem.19 Det vil sige, at håndhævelsen af immaterialrettigheder bør være 
så meget anderledes eller have så meget større samfundsmæssig betydning end hånd-
hævelsen af andre formuerettigheder, at det kan begrunde vedtagelsen af sådanne 
regelvarianter. Der er dog ikke umiddelbart forhold, der tyder på, at dette skulle være 
tilfældet.

I forarbejderne til Retshåndhævelsesdirektivet er begrundelsen for harmonise-
ring af midlerne til retshåndhævelse de negative samfundsmæssige konsekvenser 
af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Det er således et effektivitetshensyn, 
der har drevet Retshåndhævelsesdirektivet frem.20 Der er derudover praktisk talt in-
gen overvejelser om særlige civilprocessuelle principper og hensyn, bortset fra ind-
skudte bemærkninger som f.eks. ”at eventuelle sanktioner og retsmidler til sikring af 
overholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU skal respektere de generelle 
retsprincipper, som f.eks. proportionalitetsprincippet og beskyttelse af privatlivets 
fred”.21 

Er der en særlig samfundsmæssig begrundelse for at styrke de processuelle regler 
på immaterialretsområdet? Det ville i givet fald kræve, at immaterialretskrænkelser 
(og ikke bare varemærkeforfalskning og piratkopiering) udgør et særligt stort sam-
fundsmæssigt problem. Det er der forskellige opfattelser af. Der findes imidlertid 
ikke en given og fast målestok for vægten af samfundsmæssige problemer. Selv hvis 
der kunne udfindes et rimeligt entydigt udtryk for markedsværdien af immaterialrets-
16  I den retning William R. Cornish, Josef Drexl, Reto Hilty & Annette Kur: ”Procedures and Remedies 
for Enforcing IPRs The European Commission’s Proposed Directive”, 25 EIPR 2003.447, s. 448.
17  Derfor må art. 3, stk. 1, anses for overflødig, jf. Magnus Hauge Greaker, 2006, ibid., s. 599, og Marcus 
Norrgård: ”Sanktionsdirektivet och dess gennomförande i Finland”, NIR.2006.583, s. 585.
18  Jf. Thomas Riis: ”Praktisk immaterialret”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2007.185, s. 189.
19  Magnus Hauge Greaker, 2006, ibid., s. 600.
20  Det samme gælder i øvrigt bestemmelserne om retshåndhævelse i TRIPS-aftalen.
21  KOM(98)568 endelig udg., s. 18. Se også KOM (2003) 46 endelig, s. 16f.
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krænkelser, ville dette ikke kunne bruges som målestok for problemets betydning, 
for det første fordi markedsværdien af krænkelser er udtryk for rettighedshavernes 
private økonomiske tab, og dette tab er som regel mindre end det samfundsmæssige 
tab, og for det andet fordi samfundsmæssige problemer ikke isoleret kan opgøres 
som økonomiske kalkuler af tab, men skal tillige forstås i lyset af den til enhver tid 
herskende moralske opfattelse i samfundet.

Civilprocessen bør ikke betragtes isoleret, men må ses i sammenhængen med 
retssystemet som helhed, og strafferettens bestemmelser kan bruges som en moralsk/
politisk målestok for vægten af samfundsmæssige problemer.22 En høj strafferamme 
er udtryk for, at det er et vigtigt samfundsmæssigt anliggende, at de omfattede hand-
linger modvirkes dels ved den prævention, der ligger i udsigten til en hård straf, 
dels ved den tilsvarende klare moralske stempling af handlingerne. Strafferammen 
for visse immaterialretskrænkelser er steget de senere år, men når den trods alt ikke 
er højere, må det ses som et udtryk for, at en højere strafferamme ikke har den for-
nødne politiske legitimitet. Med strafferammen som målestok er det vanskeligt at 
argumentere for særlige, effektive civilprocessuelle regler på immaterialretsområdet. 
I Kommissionens grønbog om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopie-
ring i det indre marked,23 hvor vedtagelsen af en ”ret til oplysninger” overvejes,24 
nævnes det, at en sådan foranstaltning allerede har vist sig effektiv inden for narko-
tikabekæmpelse. Strafferammen for narkotikakriminalitet er høj, og en sådan særlig 
processuel foranstaltning kan derfor være velbegrundet, men argumentet kan ikke 
uden videre overføres til varemærkeforfalskning/piratkopiering, hvor strafferammen 
er langt lavere og derfor må anses for et mindre samfundsmæssigt problem.

Procesmisbrug6. 

Procesmisbrug er karakteriseret ved, at hensigten med sagsan læg/forbudsbegæring 
m.v. er at skade modparten - ikke med processens udfald, men med selve processen 
– typisk i form af chikane.25 Af Retshåndhævelsesdirektivets art. 3, stk. 2, fremgår 
blandt andet, at de nationale foranstaltninger og retsmidler skal anvendes på en sådan 
måde, at der ydes garanti mod misbrug af dem. Men bortset fra denne principielle 
betragtning er misbrugsproblematikken nærmest ignoreret både i de vedtagne regler 
og i de retspolitiske overvejelser, der førte til dem. Heller ikke i forbindelse med de 
nationale nordiske regler er der gjort særlige betragtninger om risikoen for proces-
misbrug.

Procesmisbrug har i de senere år har været diskuteret ganske meget i den inter-

22  Se et beslægtet ræsonnement i generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-275/06 (Promusicae), 
105ff.
23  KOM(98)568 endelig udg., s. 21.
24  En sådan bestemmelse er nu indeholdt i direktivets art. 8.
25  Se nærmere om problemstillingen hos Thomas Riis, 2005, ibid., s. 132ff.
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nationale patentretlige litteratur under overskriften ”patent trolls” (patenttrolde), som 
angiveligt er et stort problem i USA. En patenttrold er en person eller en virksomhed, 
som erhverver patenter uden at have nogen intention om at anvende de patenterede 
opfindelser i en faktisk produktion. I stedet anvendes patenterne som grundlag for 
licensaftaler eller til at stævne virksomheder, der menes at anvende opfindelser, som 
er omfattet af patenterne. Patentkrænkelsessager er notorisk besværlige og omkost-
ningsfulde, og truslen om et sagsanlæg kan i sig selv være tilstrækkeligt til, at en 
produktionsvirksomhed vælger en aftalemæssig ordning. Og hvis en sådan ordning 
er baseret på tvivlsomme eller ligefrem ugyldige rettigheder, så er det et samfunds-
mæssigt problem og misbrug af retssystemet.26 Selvom forholdene i USA ikke er 
direkte sammenlignelige med forholdene Europa, må misbrugsproblematikken også 
tages alvorligt i Europa.

Risikoen for procesmisbrug øges ved stærkere og mere effektive retsmidler. Jo 
lettere adgang der er til retsmidler, des større sandsynlighed for at de bliver misbrugt, 
og jo stærkere/mere indgribende retsmidler, der stå til rådighed for rettighedshaveren, 
des større skadevirkning, når de bliver misbrugt. Det legitime hensyn til effektive 
retsmidler bør derfor afvejes med risikoen for procesmisbrug. Retshåndhævelsesdi-
rektivet tilgodeser primært effektivitetshensynet uden nogen særlig hensyntagen til 
de misbrugsproblemer, som dette måtte kunne afføde.

Der bør endvidere være en vis symmetri mellem retsmidler, der står til rådighed 
for en rettighedshaver, og de retsmidler, der står til rådighed for en påstået krænker, 
der frifindes ved en endelig dom. F.eks. burde en påstået krænker, der frifindes, på 
samme måde som en rettighedshaver hvis krænkelsespåstand tages til følge, kunne 
begære dommen offentliggjort. Dette hensyn gælder generelt, men er særlig udtalt 
hvis retten under en justifikationssag finder, at et nedlagt fogedforbud har været ube-
grundet, eller hvis sagsanlægget har haft en chikanøs karakter. Retshåndhævelses-
direktivet lægger imidlertid begrænsninger på medlemsstaternes muligheder for at 
skabe en sådan symmetri, da direktivet er et minimumsdirektiv. 

Direktivets art. 9 stiller krav til visse foreløbige og retsbevarende foranstaltninger 
(forbud og arrest). Hvis det efterfølgende konstateres, at der ikke forelå en immate-
rialretskrænkelse, og den foreløbig foranstaltning derfor var ubegrundet, er rekvi-
situs berettiget til en ”passende erstatning for det tab, der er lidt som følge af disse 
foranstaltninger”,27 mens rettighedshaveren, såfremt det var blevet konstateret, at 
der forelå en immaterialretskrænkelse, ville have været berettiget til ”en erstatning, 
der står i rimeligt forhold til det tab, denne har lidt som følge af krænkelsen …[un-
der] hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, 
herunder tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den krænkende parts uberet-
tigede fortjeneste, og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer end de økonomi-
ske, f.eks. den ikke-økonomiske skade rettighedshaveren har lidt som følge af kræn-
kelsen”. I en sag, hvor retten finder, at f.eks. et fogedforbud har været uberettiget, 
26  Se Thomas Riis, 2007, ibid., s. 188.
27  Jf. art. 9, stk. 7.
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vil rekvisitus efter direktivet ikke kunne kræve kompensation for ikke-økonomisk 
skade eller kompensation under hensyn til rekvirenten fortjeneste ved det uberetti-
gede forbud. Så direktivet har en indarbejdet asymmetri med hensyn til retsmidlerne, 
og da direktivet samtidig er et minimumsdirektiv, er medlemsstaterne afskåret fra at 
afhjælpe denne asymmetri med vedtagelse af nationale regler.28 Herved er direktivet 
ikke i overensstemmelse med et centralt hensyn i den almindelige procesret, og en 
sådan asymmetri skaber alt andet lige en større risiko for procesmisbrug, fordi de 
retlige ubehageligheder, som rekvirenten/sagsøger risikerer at bliver mødt med, er 
af forholdsmæssig mindre betydning end de retlige ubehageligheder, som en påstået 
krænker kan blive truet med.29

Misbrugsproblematikken opstår fordi processuelle skridt er ressourcekrævende 
for de involverede parter. Idet sager om krænkelse af immaterialrettigheder er om-
kostningsfulde for parterne, er der risiko for, dels at effektiv retshåndhævelse kun 
står til rådighed for økonomisk stærke virksomheder, dels at økonomiske stærke virk-
somheder kan bruge truslen om retshåndhævelse over for svagere virksomheder og 
personer til at styrke deres faktiske beskyttelsespositioner - dette er navnlig relevant 
i tilfælde, hvor der er tvivl om beskyttelsens omfang.

Bevissikring7. 

Retshåndhævelsesdirektivet stiller i art. 7 krav til medlemsstaternes regler om bevis-
sikring.30 I de nordiske lande blev bevissikringsreglerne med virkning for immateri-
alretsområdet imidlertid vedtaget på baggrund af TRIPS-aftalens art. 50, stk. 1, litra 
b. Skønt det i det meste af Norden var regeringernes opfattelse, at de almindelige 
nationale processuelle regler opfyldte kravet i TRIPS-aftalen,31 blev det besluttet at 
vedtage særlige bevissikringsregler for at fjerne enhver tvivl.

Reglerne er gennemført på forskellig vis i de nordiske lande. I Danmark og Norge 
er bestemmelserne indsat i retsplejeloven/ tvistemålsloven, i Sverige i de enkelte im-
materialretslove, mens der i Finland er vedtaget en særlig lov om ”säkerställande av 
bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter.”

Formålet med disse bestemmelser er at give mulighed for en tvangsmæssig frem-
skaffelse af bevis for mulige krænkelsers omfang ved, at rekvirenten kan kræve ad-
gang til den formodede krænkers bogføringsmateriale, ordresedler, computere o.l. 
Under hensyn til at navnlig digitalt lagret immaterialretligt beskyttet materiale kan 
28  Se i den retning Annette Kur, 2004, ibid., s. 824f.
29  Se et eksempel på en sådan asymmetri hos Thomas Riis, 2005, ibid., s. 149ff.
30  Der er angiveligt fundet inspiration til reglen i den britiske ”Anton Piller Order”-procedure og den 
franske procedure med beslaglæggelse af varemærkeforfalskede genstande (saisie contrafaçon), jf. 
KOM(98)568 endelig udg., s. 19 og KOM(2003) 46 endelig, s. 21.
31  I Norge blev det dog på baggrund af en højesteretskendelse fra 2000 lagt til grund, at procesretten i hvert 
fald på et enkelt punkt ikke var i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, jf. Ot.prp. nr. 33 (2003-2004), s. 
2.
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slettes hurtigt, skal en bevisundersøgelse efter omstændighederne kunne foretages 
uanmeldt. 

Bevissikringsreglerne bidrager utvivlsomt til en mere effektiv håndhævelse af 
immaterialrettigheder navnlig med henblik på konstatering af krænkelsens omfang til 
brug for et efterfølgende erstatningskrav. De giver imidlertid anledning til to grund-
læggende spørgsmål. For det første om styrkelsen af rettighedshavernes beskyttel-
sesposition står i et rimeligt forhold til de retssikkerhedsmæssige problemer, som 
reglerne skaber, og for det andet - såfremt reglerne er rimeligt begrundet – om de 
samme hensyn gør sig gældende i andre civile erstatningssager.32

For så vidt angår det første spørgsmål bør det overvejes, om bevissikringsreglerne 
er i overensstemmelse med det grundlæggende princip om boligens ukrænkelighed,33 
som det bl.a. andet kommer til udtryk i Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tions art. 8.34 Princippet er ikke ufravigeligt, og ransagninger er da også indarbejdet 
i straffeprocessen, men når undtagelsen til princippet om boligens ukrænkelighed 
udvides til civilretlige ransagninger, bør det kunne begrundes i væsentlige samfunds-
mæssige hensyn,35 og som det allerede er nævnt, er det langt fra klart, at immaterial-
retskrænkelser i sig selv er et væsentligt samfundsmæssigt problem. 

Det er imidlertid klart, at visse typer af immaterialretskrænkelser er et større sam-
fundsmæssigt problem end andre typer af immaterialretskrænkelser. De alvorligste 
krænkelser er indgribende krænkelser, der sker forsætligt, erhvervsmæssigt og i stor 
skala (piratvirksomhed). Til disse krænkelser er der i Norge og Danmark knyttet en 
forhøjet strafferamme, som enten er underlagt offentlig påtale eller betinget offentlig 
påtale. I svensk og finsk ret er der ikke en særlig forhøjet strafferamme for piratvirk-
somhed, men der er tilsvarende regler vedrørende offentlig påtale. I givet fald påtaler 
det offentlige overtrædelserne, hvilket giver mulighed for foretagelse af ransagnin-
ger, som er et straffeprocessuelt tvangsindgreb, hvorefter der kan foretages tvangs-
mæssige undersøgelser uden forudgående underretning af ejeren. Så muligheden for 
at foretage denne type af bevissikring var allerede til stede for de alvorligste typer af 
immaterialretskrænkelser. 

De immaterialretlige bevissikringsregler gælder ikke blot for de alvorligste typer 
af krænkelser, men for alle krænkelser, betingelsen er blot, at rettighedshaveren med 
en vis grad af sikkerhed dokumenterer, at en krænkelse har fundet sted eller vil finde 
sted – ifølge Retshåndhævelsesdirektivets art. 7, stk. 1, skal rettighedshaveren have 

32  Se i øvrigt mindretalsudtalelsen i bet. 1385/2000, s. 52f.
33  Bortset fra integritetshensynet, der ligger bag princippet, vil et indgreb heri øge sandsynligheden for 
en kollision med andre regler, i erhvervsmæssig sammenhæng navnlig reglerne om beskyttelse af rekvisiti 
erhvervshemmeligheder.
34  ”Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker 
i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sik-
kerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for 
at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.”
35  Jf. således flertallet i bet 1385/2000, s. 49.
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”fremført et rimeligt tilgængeligt bevismateriale til støtte for sin påstand om, at hans 
intellektuelle ejendomsret er blevet krænket eller vil blive krænket.”

De særlige immaterialretlige bevissikringsregler sænker således grænsen for ac-
ceptable undtagelser til princippet om boligens ukrænkelighed med henblik på at 
sikre en mere effektiv håndhævelse af immaterialrettigheder. Om denne ændring af 
balancen anses for god eller dårlig, er et spørgsmål om temperament. Derimod skaber 
det en disharmoni i retssystemet at give køb på en grundlæggende rettighed (boligens 
ukrænkelighed), uden at de retsstridige handlinger, der kan udløse dette, stemples 
som væsentlige samfundsmæssige problemer med en høj strafferamme.

Spørgsmål om behovet for en effektiv bevissikringsregel, der kun gælder på im-
materialretsområdet og ikke i alle civile sager, har særligt været diskuteret i Norge. 
Flere af høringsvarene finder, at der er behov for bevissikringsreglen, men at den ikke 
bør begrænses til immaterialretsområdet. I forarbejderne til den norske regel udtaler 
Justits- og Politidepartementet: 

”Behovet for bevisopptak uten varsel til motparten kan reelt være vel så stort 
i andre tilfeller som ved krenkelser av immaterielle rettigheter. En processuell 
særregel til vern av immaterielle rettigheter vil fremstå som en dårlig begrunnet 
særbeskyttelse av en spesiell kategori rettigheter. Ved en generell adgang unn-
går man dessuten vanskelige avgrensningsspørsmål.”36

Som konsekvens af dette synspunkt fik den norske bevissikringsregel i tvistemålslo-
vens § 271 a generel anvendelighed og blev ikke begrænset til immaterialretstvister.

Uenigheden om, hvorvidt der er særlig behov for bevissikring på immaterialrets-
området, må ses som udtryk for, at et sådant behov i hvert fald ikke er dokumenteret, 
hvilket i sig selv burde være tilstrækkeligt til ikke at give særregler for immaterialret-
ten. Med den valgte løsning i Sverige, Finland og Danmark skabes der en fragmen-
tering af procesretten,37 som er af en art, der så vidt vides, ikke er tidligere eksempler 
på.

Ret til information8. 

Blandt Retshåndhævelsesdirektivets forskellige bestemmelser er det givetvis art. 8, 
der opleves som den største nyskabelse i nordisk ret. Ifølge art. 8 kan retslige myn-
digheder på begæring fra rekvirenten pålægge den krænkende part og/eller enhver 
anden person at give oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne for de 
varer eller tjenesteydelser samt oplysninger om mængder og pris, der er opnået for 
de pågældende varer eller tjenesteydelser, der krænker en immaterialrettighed. Der 
findes en lignende bestemmelse i TRIPS-aftalens art. 47, men TRIPS-aftalens art. 
36  Ot.prp. nr. 33 (2003-2004), s. 5. Se også mindretalsudtalelsen i den danske bet. 1385/2000, s. 52.
37  Jf. Magnus Hauge Greaker, 2006, ibid., s. 600.
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47 er fakultativ. I EU-sammenhæng kan bestemmelsen spores tilbage til forslaget til 
Design-direktivet,38 som på dette punkt var inspireret af retsstillingen i Tyskland.39 
Retten til information er i Danmark gennemført som et særligt kapitel i retsplejelo-
ven, i Finland er den indføjet i den særlige lov om bevissikring i immaterialretlige 
sager, og i Sverige foreslås den gennemført med bestemmelser i de enkelte immate-
rialretslove.

De væsentligste konsekvenser af implementeringen af art. 8 i de nordiske lande 
er dels en forøgelse af sanktionspresset på den umeddelsomme krænker, dels en ud-
videlse af den informationsmængde, der sagligt kan indhentes i forbindelse med en 
retssag om immaterialretskrænkelse.

I nordisk civilproces er der for en part i en civil retssag enten ikke en pligt til at 
udtale sig, eller, hvis der er en sådan pligt, kan tilsidesættelse af den i værste fald 
medføre processuel skadevirkning, der i praksis sjældent har en særligt afskrækkende 
effekt. Det samme gælder editionspålæg til en part. Derimod er der vidnepligt, og 
tilsidesættelse af denne pligt kan medføre forvaring og straf og sanktioneres såle-
des efter omstændighederne ganske hårdt. Implementeringen af art. 8 har kanali-
seret krænkeres partsforklaringer og editionspålæg vedrørende de oplysninger, der 
er nævnt i direktivets art. 8, stk. 2, over i reglerne om vidnepligt. Et stærkere sank-
tionspres skaber alt andet lige bedre muligheder for oplysning af sagen og dermed 
en (potentiel) mere effektiv retshåndhævelse. Men det giver anledning til de samme 
betænkeligheder som særreglerne om bevissikring i immaterialretssager: dels om 
styrkelsen af rettighedshavernes beskyttelsesposition står i et rimeligt forhold til de 
retssikkerhedsmæssige problemer, som reglerne skaber, og dels - såfremt reglerne er 
rimeligt begrundet – om de samme hensyn gør sig gældende i andre civile sager.

Oplysningspligten efter direktivets art. 8 kan pålægges enhver, der
a) er fundet i besiddelse af de omtvistede varer i kommerciel målestok
b) er fundet i færd med at anvende de omtvistede tjenesteydelser i kommerciel 

målestok
c) er fundet i færd med at yde tjenester, der anvendes i de omtvistede aktiviteter,40 

i kommerciel målestok, eller
d) er blevet identificeret af den i litra a), b) eller c) omhandlede person som ind-

blandet i produktion, fremstilling eller distribution af sådanne varer eller levering af 
sådanne tjenesteydelser.

Retten til information tager sigte på krænkelser foretaget i erhvervsøjemed, men er 
ikke begrænset hertil.41 Det er en meget omfattende personkreds, der kan blive pålagt 
at afgive information. I en sag mellem A og B kan C således pålægges at give oplys-
ninger om D, selvom disse oplysninger ikke har relevans for tvisten mellem A og B. 

38  Art. 16a, KOM(1996) 66 endelig.
39  Jf. KOM(2003) 46 endelig, s. 16 og 22, og Annette Kur, 2004, ibid., s. 821f.
40  F.eks. en internetudbyder.
41  Jf. betragtninger til direktivet nr. 14.
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Set fra rettighedshaverens side kan dette være meget nyttigt, idet reglen kan bruges 
som løftestang i en generel håndhævelsesstrategi eller plan for markedsmonitorering. 
Hvis retten finder det rimeligt, kan reglen således bruges til at skaffe rettighedshave-
ren lister med private data vedrørende personer mistænkt for immaterialretskrænkel-
ser. Det skaber dog en risiko for, at sagen kan ”svulme op”,42 og proportionalitetsprin-
cippet er den eneste sikkerhed for, at dette ikke sker.

Art. 8 er en regel, der tager sigte på fremskaffelse af beviser. Det er et centralt 
princip i nordisk civilproces, at det kun er kendsgerninger, som er relevante for sa-
gen, der kan være genstand for bevis.43 Det indebærer, at en domstol skal afvise alle 
spørgsmål og beviser, som ikke har betydning for den sag, der procederes, og dette 
omfatter spørgsmål om, hvorvidt andre personer måtte være indblandet i sagen. Ret-
ten til information strider mod dette centrale princip, idet en domstol ikke kan afvise 
at imødekomme en anmodning som omhandlet i direktivets art. 8 alene under henvis-
ning til, at oplysningerne ikke har betydning for sagen.44

Retten til information forøger risikoen for procesmisbrug – ikke blot fordi den gi-
ver mulighed for at trække sagen i langdrag, men tillige fordi den forøger muligheden 
for procesmisbrug (chikane) i relation til en tredjepart, som f.eks. er fundet i besid-
delse af de omtvistede varer, inden en sag, hvor den pågældende person er part, er 
anlagt, idet et krav om sagsanlæg trods alt ville begrænse muligheden for procesmis-
brug i forhold til den pågældende. For så vidt angår dette sidstnævnte forhold er det et 
vist slægtskab til reglen om isoleret bevisoptagelse, som der er mulighed for i alle de 
nordiske lande. Reglen om isoleret bevisoptagelse er imidlertid en undtagelsesregel, 
der med rettens tilladelse kan anvendes i særlige tilfælde – navnlig med henblik på at 
sikre bevis, der ellers ville gå tabt.

På papiret er retten til information et effektivt våben i rettighedshaverens arsenal 
af retsmidler, men netop effektiviteten skaber et potentielt stort område for kollision 
med andre regler. De væsentligste i så henseende er regler om retten til at undgå 
selvinkriminering45 og regler om beskyttelse af fortrolige kilder til information (ret-
ten til kildebeskyttelse på medieområdet) og beskyttelse af personoplysninger.46 Ved 
regler fra forskellige juridiske specialområder, som har til formål at tilgodese mod-
satrettede hensyn, vil der altid kunne være tvivl om, hvor grænser mellem reglerne 
præcist skal drages. Når reglerne på det ene område udvides forøges denne tvivl. 
I sådanne situationer opstår spørgsmålet, om udvidelsen medfører, at grænsen rent 
faktisk flyttes, eller om grænsen forbliver upåvirket, og udvidelsen derfor (i hvert 
delvist) har pro forma-karakter. For så vidt angår retten til information i direktivets 
art. 8, gør det sidstnævnte forhold sig gældende.

Problemstillingen er aktualiseret i ny dom fra EF-Domstolen C-275/06 

42  Magnus Hauge Greaker, 2006, ibid., s. 601f.
43  F.eks. Bernhard Gomard & Michael Kistrup, 2007, ibid., s. 575, se også s. 558f.
44  Jf. f.eks. det danske lovforslag, bemærkninger til § 306.
45  Direktivets art. 8, stk. 3, litra d). Se herom Jonas Christoffersen: UfR 2006 B. 319-327.
46  Direktivets art. 8, stk. 3, litra e).
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(Promusicae).47 I overensstemmelse med art. 13, stk. 1, i Persondatadirektivet (95/46/
EF) er der i Spanien vedtaget regler, der pålægger udbydere af adgang til internettet 
at opbevare visse data vedrørende de enkelte brugere med henblik på, at disse data 
eventuelt kan anvendes i forbindelse med en strafferetlig undersøgelse eller med det 
formål at beskytte den offentlige sikkerhed og det nationale forsvar. En sammen-
slutning af navnlig musikproducenter begærede på grundlag af retten til information 
(direktivets art. 8), at en spansk teleoperatør skulle afsløre bestemte internetbrugeres 
identitet og bopæl med henblik på at retsforfølge disse brugere, som havde kræn-
ket ophavsrettigheder ved ulovlig fildeling på fildelingstjeneste KaZaA. Domstolen 
fandt, at Retshåndhævelsesdirektivets art. 8 ikke pålægger medlemsstaterne at fast-
sætte en pligt til at videregive personoplysninger under en civil retssag. Dommen må 
forstås således, at medlemsstaterne dog ikke er afskåret fra at fastsætte en sådan pligt 
under de omstændigheder, der gjorde sig gældende i den konkrete sag. Sagen skal ses 
i lyset af, at Generaladvokaten i sit forslag til afgørelse havde anført, at bestemmel-
serne i Retshåndhævelsesdirektivet ikke berør reglerne om persondatabeskyttelse, og 
såfremt Fællesskabet anser det for nødvendigt at indføre en mere vidtgående beskyt-
telse af indehavere af ophavsrettigheder, vil det kræve en ændring af bestemmelserne 
om persondatabeskyttelse.

Problemstillingen i C-275/06 (Promusicae) er ikke snævert knyttet til retten til 
information i direktivets art. 8 og skal især ses som en illustration af, hvorledes en 
udvidelse af de civilprocessuelle regler skaber større retsusikkerhed i grænsefladerne 
til andre retsområder.

Offentliggørelse af retsafgørelser9. 

Efter direktivets art. 15: skal medlemsstaterne sikre:
”at de retslige myndigheder i søgsmål vedrørende krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder kan træffe afgørelse om, at der på begæring af rekvirenten 
og for den krænkende parts regning træffes passende foranstaltninger til formid-
ling af information om afgørelsen, og at retsafgørelsen opslås og offentliggøres 
i sin helhed eller i uddrag.”48

I Danmark og Finland er bestemmelsen gennemført i de enkelte immaterialretslo-
ve, og det samme er foreslået i Sverige,49 og selvom bestemmelsen således ikke er 
47  Domstolens dom af 29. januar 2008.
48  Derudover kan Medlemsstaterne give mulighed for yderligere offentliggørelsesforanstaltninger, der er 
afpasset efter de særlige forhold, herunder bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde, jf. art. 15, 2. pkt.
49  I de svenske motiver er der givet følgende begrundelse for placeringen: ”Eftersom det är fråga om spe-
cifika civilprocessuella regler som endast skall gälla för immaterialrätten bör bestämmelserna, på samma 
sätt som t.ex. bestämmelserna om intrångsundersökning, införas i respektive immaterialrättslig lagstift-
ning”, jf. Ds 2007:19, s. 294. I Norge findes der ikke regler om offentliggørelse af retsafgørelse på im-
materialretsområdet.
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placeret i lovgivningen om civilproces, er den en sanktionsregel i civilprocessuelle  
former. I dansk og finsk ret er bestemmelsen begrænset til kun at omfatte domme (og 
således f.eks. ikke forbudskendelser), og det samme lægges til grund i de svenske 
motiver.50

Ifølge betragtningerne (27) i direktivets præambel tjener offentliggørelse et præ-
ventivt formål, idet den ”… forhindrer nye krænkelser ved at afskrække en fremtidig 
krænker og fremme en øget bevidsthed hos den brede offentlighed.” 

Lignende foranstaltninger kendes fra enkelte andre retsområder. Inden for medi-
eretten kan den ansvarlige redaktør eller udgiver forpligtes til at offentliggøre ind-
holdet af en dom, hvor nogen dømmes for indholdet af mediet.51 Og endvidere efter 
svensk,52 norsk53 og dansk ret54 kan den, der dømmes for en ærekrænkelse, pålægges 
omkostningerne ved offentliggørelse af dommen.55 Fælles for disse retstvister er, at 
der er viderebragt information, der er ukorrekt i en sådan grad, at det ved en dom er 
fastslået, at informationen tillige er retsstridig. Under hensyn til sådanne retstvisters 
genstand (information) er det nærliggende at give adgang til et retsmiddel i form af 
offentliggørelse af dommen, der kan berigtige det oprindeligt retsstridige forhold. De 
faktiske forhold ved immaterialretskrænkelser giver ikke en lignende mulighed for 
efterfølgende berigtigelse, så en begrundelse for bestemmelsen i direktivets art. 15 
skal i givet fald findes et andet sted. 

Ifølge direktivets præambel er der med bestemmelsen tilsigtet en kommunikati-
onseffekt (”øge bevidstheden hos den brede offentlighed”). Dette må indebære dels 
en moralsk stempling af krænkere,56 dels en almindelig opdragelse af aktørerne på 
markedet.57

Spredning af information om retsafgørelsers indhold ”for at fremme en øget be-
vidsthed hos den brede offentlighed” burde være et vigtigt mål i enhver retsstat. Og på 
trods af retsplejens regler om offentliggørelse, er der på det praktiske niveau utvivlsomt 
et reelt behov for at lette adgangen til retsafgørelser. Direktivets art. 15 er imidlertid et 
dårligt middel til at nå dette mål. Det er principielt betænkeligt at pålægge en person, 
der har tabt en civil retssag en særlig pligt til at informere, medmindre der er en særlig 
begrundelse herfor som berigtigelse af et konkret retsstridigt forhold. 
50  Ds 2007:19, s. 291.
51  Sverige: 7 kap. 6 § andra stycket tryckfrihetsförordningen, 5 kap. 4 § tredje stycket yttrandefrihets-
grundlagen, Danmark: Medieansvarsloven § 54, Norge: Straffeloven § 430 a.
52  5 kap. 6 § andra stycket skadeståndslagen.
53  Skadeserstatningsloven § 3-5 tredje ledd.
54  Straffelovens § 273, stk. 2.
55  I svensk og finsk ret findes tilsvarende bestemmelser om offentliggørelse af domme, der vedrører det 
markedsretlige område, jf. den svenske 6 § lagen om namn och bild i reklam, og den finske 8 § 2 mom. 
lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.
56  I den finske Lagutskottets betänkande 6/2006 rd, s. 2, hedder det: ”Publiceringen av domen har rentav 
karaktäriserats som skamstraff”, se tilsvarende hos Marcus Norrgård, 2006, ibid., s. 594.
57  I KOM(2003) 46 endelig, s. 25, hedder det om offentliggørelse af retsafgørelser, at det ”almindeligvis 
anses for at være en effektiv foranstaltning til oplysning af almenheden og for at have afskrækkende virk-
ning i forbindelse med krænkelser af den intellektuelle ejendomsret.”
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En ”øget bevidsthed hos den brede offentlighed” må referere til ”bevidsthed om 
retstilstanden”. Offentliggørelse af retsafgørelser i medfør af bestemmelsen i art. 15 
vil ikke være systematisk. Offentliggørelse kræver en begæring fra rekvirenten, og 
retten kan (skal ikke) følge denne begæring. Art. 15 kan derfor i bedste fald infor-
mere om den konkrete afgørelse, og der er ligefrem risiko for, at offentliggørelse af 
særlige retsafgørelse giver en misvisende billede af retsstillingen, da de enkelte rets-
afgørelser typisk vil være konkret begrundede. Man kan i øvrigt stille sig tvivlende 
over for, om rekvirenten og domstolen er de bedst egnede til at beslutte, hvorledes 
bevidstheden om retstilstanden bedst øges hos den brede offentlighed. I et samfund 
med mange uafhængige nyhedsmedier vil nyhedsmedierne givetvis være bedre eg-
nede til at varetage denne opgave. Og samfundet ville derfor være bedre stillet, hvis 
der blev sikret lettere adgang for alle (herunder journalister) til retsafgørelser – f.eks. 
ved at pålægge domstolene og andre relevante retsanvendende myndigheder at stille 
afgørelse til rådighed på en hjemmeside.

Det forekommer tvivlsomt, om der er et egentligt behov for bestemmelsen i art. 
15.58 Bestemmelsens eneste realbegrundelse synes at være dens afskrækkende ef-
fekt, idet krænkeren herved kan pålægges en yderligere retlig ubehagelighed, som 
har karakter af bødestraf (omkostningerne ved offentliggørelse).59 Såfremt der rets-
politisk måtte være støtte for således at øge sanktionspresset, burde det imidlertid 
være gennemført med en skærpelse af strafsanktionen. Dette har navnlig betydning 
for sanktionens subjektive betingelser, da en godtroende krænker (der ydermere 
kan være en privatperson, da bestemmelsen ikke er begrænset til krænkelser be-
gået i erhvervsøjemed) i princippet kan blive pålagt at offentliggøre en dom efter 
bestemmelsen i direktivets art. 15. En domstol skal ikke, men kan træffe afgørelse 
om, at en dom skal offentliggøres for den krænkende parts regning. Man kan for-
vente, at domstolene som hovedregel vil udnytte denne skønsmæssige beføjelse til 
ikke pålægge en godtroende krænker at offentliggøre en dom, men nogen sikkerhed 
herfor er der ikke. Domstolens vurdering i så henseende må beror på proportiona-
litetsprincippet. Ifølge de finske lovmotiver skal domstolen foretage en afvejning 
af såvel parternes interesser som almenhedens interesse. Udslagsgivende for, at en 
domstol beslutter, at en dom skal offentliggøres for den krænkende parts regning 
kan derfor være, at dommen afklarer et vanskeligt fortolkningsspørgsmål eller har 
en særlig betydning for forbrugerne60 - også selvom den krænkende part har handlet 
i god tro.

Sammenfattende må bestemmelsen i art. 15 om offentliggørelse af retsakter ka-
rakteriseres som en kamufleret straffebestemmelse, der kun bør tildeles en rolle som 
civilprocessuelt retsmiddel, hvis der foreligger en særlig begrundelse.

58  I den retning Marcus Norrgård, 2006, ibid., s. 595.
59  Jf. KOM(98)568 endelig udg., s. 20: ”Således betragtes offentliggørelse af domme, der ofte sker i Ita-
lien og Frankrig, som en yderligere straf i forbindelse med varemærkeforfalskning og piratkopiering”.
60  RP 26/2006 rd, s. 21.
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 Proportionalitetsprincippet10. 

Det er ovenfor påvist, at immaterialrettens særlige procesformer er orienteret mod 
at varetage effektivitetshensynet på bekostning af en række andre centrale proces-
suelle hensyn, der samlet kan betegnes som retssikkerhedshensyn. Der er kun i 
begrænset omfang indarbejdet udtrykkelige regler, der sikrer andre hensyn end ef-
fektivitetshensynet, og det væsentligste civilprocessuelle ”sikkerhedsnet” er pro-
portionalitetsbetragtninger. 

Det er let at forestille sig tilfælde, hvor et informationspålæg på baggrund af 
art. 8 vil afsløre krænkerens erhvervshemmeligheder, idet der næppe kan være tvivl 
om, at oplysninger om varernes oprindelse og distributionskanaler efter omstæn-
dighederne kan være erhvervshemmeligheder. Foranstaltninger til sikring af be-
vismateriale er i medfør af direktivets art. 7 udtrykkeligt begrænset af hensynet til 
beskyttelse af fortrolige oplysninger. En lignende udtrykkelig begrænsning er ikke 
indarbejdet i art. 8. Direktivet tager således ikke stilling til konflikten mellem retten 
til information og beskyttelsen af erhvervshemmeligheder, men den må skulle lø-
ses efter en proportionalitetsafvejning.61 I den svenske lovforslag argumenteres der 
med, at et informationspålæg forudsætter, at der er konstateret en krænkelse, og på-
lægget derfor er rettet mod en ulovlig virksomhed.62 Til sammenligning er bevissik-
ringsreglerne et foreløbigt retsmiddel, der blot kræver, at der er sandsynliggjort en 
krænkelse. Desuagtet risikerer personer, der i god tro har medvirket til krænkelse, 
f.eks. en transportør eller anden mellemmand, at blive pålagt at afsløre erhvervs-
hemmeligheder, selvom den pågældende har en legitim beskyttelsesinteresse. For 
en sådan person er proportionalitetsprincippet det eneste sikkerhedsnet.63

Proportionalitetsprincippet finder anvendelse i de mest eklatante tilfælde af 
misforhold mellem parternes interesser og er som sådan et ret grovmasket sikker-
hedsnet og derfor ikke velegnet til en finere afbalancering af interesserne. Et yder-
ligere problem ved proportionalitetsprincippet – som forstærkes når proportionali-
tetsbetragtninger får større betydning – er forskellige nationale retlige traditioner. 
Eksempelvis i forbindelse med fogedforbud i immaterialretssager har proportiona-
litetsprincippet indtil videre ikke spillet nogen større rolle i dansk procesret, mens 
det forholder sig anderledes i svensk ret, hvor princippet har haft en reel betyd-
ning.64 Dette kan bidrage til større forskelle mellem de enkelte landes civilproces 

61  Jf. det danske lovforslag, bemærkninger til § 306, og det svenske prememorian Ds 2007:19, s. 195. I 
nordisk ret er hensynet til beskyttelse af erhvervshemmeligheder i forbindelse med bevissikring dog også 
i hovedsagen blevet implementeret ved hjælp af proportionalitetsprincippet.
62  Ds 2007:19, s. 195.
63  Fremtidig retspraksis vil afgøre betydningen af proportionalitetsprincippet. I det svenske lovforslag 
hedder det imidlertid: ”Eftersom ett informationsföreläggande förutsätter att det är styrkt att det är fråga 
om intrångsgörande varor eller tjänster torde det på motsvarande sätt endast i undantagsfall komma i fråga 
att avslå en begäran med hänvisning till intresset av att inte avslöja företagshemligeter.” Ds 2007:19, s. 
327.
64  Se Thomas Riis, 2005, ibid., s. 126f.
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på nordisk og europæisk plan, hvilket næppe er i rettighedshavernes interesser og i 
hvert fald ikke i overensstemmelse med Retshåndhævelsesdirektivets formål.

Det er imidlertid kun i sager om krænkelse af immaterialrettigheder, at propor-
tionalitetsprincippet får (burde få) større betydning. Immaterialrettens særlige pro-
cesformer er således ikke blot udtryk for specielle civilprocessuelle regelvarianter, 
men får tillige konsekvenser for helt generelle retsprincipper som princippet om 
proportionalitet og forstærker herved civilprocessens fragmentering med de heraf 
følgende ulemper.

Afslutning11. 

Den overordnede tese om, at der ikke er holdbare begrundelser for civilprocessuelle 
særregler på immaterialretsområdet, lader sig dårligt vurdere uden en mere generel 
stillingtagen til detaljeringsgraden i retlig regulering: Bør der vedtages almindelige 
regler, der gælder generelt, eller bør reglerne skræddersys til snævre typetilfælde? 
Ovenstående kritik af immaterialrettens særlige procesformer er baseret på en op-
fattelse af, at der så vidt muligt bør vedtages almindelige regler, der gælder gene-
relt.

Begrundelsen for så vidt muligt at vedtage uniforme civilprocessuelle regler 
er at sikre en praktisk systematisering af retten. En sådan systematisering har især 
til formål at bevare sammenhængen i retssystemet og herved sikre, at ligeartede 
beskyttelseshensyn behandles ens uanset retsområde. Dette udelukker ikke, at li-
geartede beskyttelseshensyn kan behandles forskelligt på de enkelte retsområder, 
men det tvinger sådanne legislative initiativer over i den materielle ret, hvilket 
skaber større gennemskuelighed og klarhed i retten. Kravet om uniforme regler 
står stærkere i procesretten end i den materielle ret, fordi procesrettens genstand er 
processen, som skal understøtte en række fælles hensyn, uanset hvilken del af den 
materielle ret, processen vedrører. Den materielle rets genstand er materien, der 
ifølge sagens natur er forskellig fra et område til et andet. Processuelle særregler 
bør derfor kræve, at der foreligger særlige, tungtvejende grunde, der bevirker, at 
anvendelsen af de almindelige procesregler ikke understøtte de centrale hensyn bag 
civilprocessen.

Ved siden af problematikken om civilprocessuelle særregler giver immaterial-
rettens særlige procesformer anledning til at overveje problemer ved en ”effekti-
visering” af civilprocessen. Erfaringerne med vedtagelsen af Retshåndhævelses-
direktivet er bekymrende. Reglerne er båret frem med snævert fokus på effektivi-
tetshensynet på bekostning af civilprocessens øvrige hensyn. Civilprocessen bør 
afbalancere de relevante hensyn, men ved at tillægge et bestemt hensyn stor vægt, 
skabes snarere ubalance end balance. Proportionalitetsprincippet, som må formo-
des at ville få en forholdsmæssig større betydning i immaterialretskrænkelsessager, 
vil kun afhjælpe de klart urimelige tilfælde og kan ikke genskabe balancen.
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Ved fremtidige initiativer til effektivisering af procesretten bør der endvidere 
nærmere forholdes til den resulterende risiko for procesmisbrug, samt den retsusik-
kerhed, som effektiviseringen måtte give anledning til – navnlig i grænsefladerne, 
hvor procesretten kolliderer med beskyttelseshensyn i anden lovgivning.




