
Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. - udvalgte
problemstillinger og praktiske erfaringer

Af advokat Clement Salung Petersen, advokatfirmaet Lett & Co.

Artiklen gennemgår nogle udvalgte problemstillinger vedrørende anvendelse af reglerne om bevissikring i retsplejelovens kapitel 57 a i sager
om krænkelse af varemærkerettigheder, ulovlig produktefterligning og ulovlig parallelimport. Ud over den endnu kun sparsomme trykte rets-
praksis inddrages en række utrykte fogedretskendelser til belysning af, hvordan problemstillingerne håndteres i praksis.

1. Bevissikringsreglerne i hovedtræk
Med virkning fra den 1. april 2001 blev som kapitel 57 a i retsplejeloven
indsat regler om »bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder
m.v.«, der som noget nyt i dansk ret indførte regler om tvangsmæssig
bevissikring over for parter i civile sager.[1] Bevissikringsreglerne giver
fogedretten adgang til at foretage en undersøgelse for at sikre bevis
for visse krænkelser og lovovertrædelser, jf. nærmere retsplejelovens
§ 653, stk. 2, og for omfanget heraf. Bevissikringsreglerne kan herefter
blandt andet anvendes over for krænkelser af ophavsrettigheder, møn-
stre, design (herunder EF-design), varemærker (herunder EF-varemær-
ker og fællesmærker) samt overtrædelser af markedsføringslovens §
1 ved ulovlig produktefterligning.

Bevissikring kan iværksættes efter begæring derom fra en rettigheds-
haver eller en anden, der er beføjet til at påtale en af de nævnte kræn-
kelser eller lovovertrædelser, såfremt rekvirenten kan sandsynliggøre,
at rekvisitus som led i erhvervsvirksomhed eller i øvrigt i ikke ubety-
deligt omfang har begået en sådan krænkelse eller lovovertrædelse, og
at der er grund til at antage, at bevis for krænkelsen eller overtrædelsen
og dennes omfang kan findes i de lokaler, der ønskes undersøgt, jf.
retsplejelovens § 653, stk. 1. Selvom disse to betingelser er opfyldt,
kan fogedretten afslå en anmodning om bevissikringsundersøgelse helt
eller delvist, hvis det må antages, at undersøgelsen vil påføre rekvisitus
skade eller ulempe, som står i misforhold til rettighedshaverens inter-
esse i undersøgelsens gennemførelse.[2]

Bevissikringsundersøgelsen kan som udgangspunkt omfatte alt ma-
teriale, som må antages at være af betydning for at konstatere, om (og
i hvilket omfang) en af de førnævnte krænkelser eller lovovertrædelser
har fundet sted, jf. dog retsplejelovens § 653, stk. 3 og stk. 5. Fogedret-
ten kan i den forbindelse udpege en eller flere uvildige sagkyndige til
at bistå sig ved undersøgelsens gennemførelse. Under bevissikringsun-
dersøgelsen kan fogedretten beslaglægge genstande eller dokumenter,
ligesom fogedretten (eller den, fogedretten bemyndiger dertil) kan tage
fotografier, optage film eller fremstille kopier af dokumenter, edb-
programmer og elektroniske data m.v., jf. retsplejelovens § 653 b, stk.
1, 2. pkt..

Gennemførelse af en bevissikringsundersøgelse er som altovervejende
hovedregel betinget af rekvirentens sikkerhedsstillelse for rekvirentens
potentielle erstatningsansvar over for rekvisitus og for omkostningerne
til eventuelle uvildige sagkyndige, som skal medvirke under bevissik-
ringsundersøgelsen.

Inden 4 uger efter modtagelse af fogedrettens meddelelse om, at be-
vissikringsundersøgelsen er afsluttet, skal rekvirenten anlægge en
retssag vedrørende de rettighedskrænkelser eller lovovertrædelser, som
begrundede anmodningen om undersøgelse, medmindre rekvisitus
frafalder forfølgning, jf. retsplejelovens § 653 c, stk. 1.
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2. Udvalgte problemstillinger
2.1. Kravene til rekvirentens sandsynliggørelse af rettigheder og
krænkelse
Det ovennævnte krav om rekvirentens sandsynliggørelse af, at der fo-
religger en relevant rettighedskrænkelse eller lovovertrædelse, indebæ-
rer nærmere, at rekvirenten skal sandsynliggøre, at rekvisitus har fore-
taget de handlinger, som påberåbes af rekvirenten, at disse handlinger
udgør en rettighedskrænkelse eller en lovovertrædelse, som er nævnt
i retsplejelovens § 653, stk. 2, og at rekvirenten er beføjet til at påtale
denne krænkelse eller overtrædelse.[3]

Består rettighedskrænkelsen i rekvisiti distribution af produkter, der
udgør ulovlige produktefterligninger eller krænker rekvirentens vare-
mærker, vil rekvirenten ofte kunne sandsynliggøre krænkelserne ved
at fremlægge eksemplarer af de ulovlige produkter erhvervet fra rekvi-
siti virksomhed som prøvekøb eller lignende. I praksis anvendes end-
videre ofte udskrifter af rekvisiti hjemmeside, kopier af rekvisiti pro-
duktkatalog, fotografier fra rekvisiti forretningssted eller andet, der
indeholder afbildninger af de af rekvisitus solgte produkter, til at
sandsynliggøre rekvisiti krænkelse af rekvirentens rettigheder.

Finder fogedretten ikke, at en anmodning om foretagelse af en bevis-
sikringsundersøgelse er tilstrækkeligt underbygget, har fogedretten
formentlig pligt til at give rekvirenten lejlighed til at præcisere og ud-
dybe anmodningen, herunder hvorfor betingelserne for at undlade at
underrette rekvisitus efter rekvirentens opfattelse er til stede.[4]

2.1.1. Særligt om krænkelse af varemærkerettigheder og ulovlig
produktefterligning
Det er anført i forarbejderne til bevissikringsreglerne,[5] at en begæring
om foretagelse af en bevissikringsundersøgelse som udgangspunkt ikke
bør imødekommes, hvis de produkter, som rekvisitus fremstiller, im-
porterer og/eller sælger, adskiller sig fra rekvirentens på en sådan måde,
at det er tvivlsomt, om rekvirentens ret krænkes. I sager om varemær-
kekrænkelse og i sager om ulovlig produktefterligning efter ophavsrets-
loven og markedsføringslovens § 1 er det ikke sikkert, at denne udta-
lelse bør tillægges nogen afgørende betydning. Hvorvidt der foreligger
en krænkelse af en varemærkeret eller en ophavsret tilhørende rekvi-
renten eller en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 ved ulovlig
produktefterligning af rekvirentens produkt, er alle retlige spørgsmål.[6]
Eftersom fogedretten i sager om gennemførelse af en bevissikringsun-
dersøgelse - på samme måde som i en sag om nedlæggelse af fogedfor-
bud - vil være beklædt af en jurist,[7] må det rimeligvis forudsættes,
at fogedretten udtrykkeligt kan og skal tage stilling til disse spørgsmål,
på samme måde som fogedretten vil skulle gøre i en sag om nedlæg-
gelse af fogedforbud. Som udgangspunkt bør fogedretten derfor f.eks.
ikke kunne afskære en bevissikringsundersøgelse, med henvisning til
at der består en vis juridisk tvivl om, hvorvidt der foreligger en vare-
mærkekrænkelse eller ej. Til støtte for denne opfattelse taler også, at
gennemførelse af en bevissikringsundersøgelse jo alene er betinget af,
at det sandsynliggøres, at der foreligger en relevant krænkelse eller
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bør fremmes, dog med forbehold for, at sikkerheden kan kræves forhø-
jet såfremt det på dagen for bevissikringsundersøgelsens gennemførelse
viser sig, at der skal beslaglægges et større antal effekter
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end forventet, eller høringen af rekvisitus i øvrigt giver fogedretten
anledning dertil.

2.5. Rekvirentens tilstedeværelse ved undersøgelsen
Efter retsplejelovens § 653 b, stk. 3, har rekvirenten eller dennes repræ-
sentant som udgangspunkt ret til at være til stede under bevissikrings-
undersøgelsen med henblik på at bistå fogedretten med oplysninger,
identifikation af produkter og lignende. Fogedretten kan dog fastsætte
betingelser for rekvirenten og dennes repræsentants tilstedeværelse,
ligesom fogedretten kan bestemme, at rekvirenten eller dennes repræ-
sentant ikke må være til stede.

I sager om varemærkekrænkelse, ulovlig produktefterligning og
ulovlig parallelimport synes udgangspunktet at være, at rekvirenten i
hvert fald kan være til stede ved gennemgang af rekvisiti lager med
henblik på identifikation af krænkende produkter. Nægtelse heraf kan
måske komme på tale, hvis rekvisitus kan godtgøre, at rekvirentens
tilstedeværelse på lageret vil afsløre betydelige forretningshemmelig-
heder for rekvisitus, men i praksis synes sådanne forretningshemmelig-
heder normalt ikke at være knyttet til lageret, men derimod til rekvisiti
kontorer, produktionslokaler etc. I den tidligere omtalte kendelse af 9.
september 2002 fra Fogedretten i Helsingør gjorde rekvisitus gældende,
at lageret indeholdt forretningshemmeligheder, og at rekvisitus derfor
ikke ønskede en repræsentant fra rekvirenten til stede på lageret under
bevissikringen. Fogedretten efterkom imidlertid ikke rekvisiti ønske,
med henvisning til at rekvirentens tilstedeværelse på lageret måtte anses
for nødvendig til konstatering af de påståede krænkelser. Kendelsen
har støtte i forarbejderne til bevissikringsreglerne.[19]

2.6. Sagkyndiges medvirken
Det fremgår af forarbejderne til bevissikringsreglerne, at rekvirenten
og dennes repræsentant ikke bør have adgang til selvstændigt at fore-
tage undersøgelser, medmindre rekvisitus og fogedretten giver
samtykke dertil.[20] Det er derfor som udgangspunkt alene fogedretten,
der rent praktisk forestår bevissikringsundersøgelsen.

Efter retsplejelovens § 653 b, stk. 2, kan fogedretten imidlertid udpe-
ge en eller flere uvildige sagkyndige til at bistå sig ved gennemførelse
af bevissikringsundersøgelsen. Behovet for at udpege en sagkyndig
kan vise sig på flere måder. I sager om varemærkekrænkelse, ulovlig
produktefterligning og ulovlig parallelimport vil en sådan sagkyndig
navnlig kunne bruges til at gennemgå rekvisiti bogføringsmateriale,
herunder især købs- og salgsfakturaer, med henblik på at besvare et af
rekvirenten udarbejdet spørgetema vedrørende omfanget af krænkel-
serne. Den sagkyndige vil i så fald normalt være en revisor.

I denne forbindelse forekommer det i praksis, at rekvirenten kommer
med forslag til, at en bestemt sagkyndig udpeges. Det er her vigtigt at
være opmærksom på, at de almindelige regler for syn og skøn, herunder
reglerne i retsplejelovens §§ 197-199 om kvalifikationer og habilitet,
finder anvendelse.[21] Skal der udpeges en revisor som sagkyndig til
at bistå fogedretten, bør det derfor blandt andet så vidt muligt på for-
hånd sikres, at den udpegede sagkyndige revisor ikke har nogen relation
til sagens parter.

Har en uvildig sagkyndig medvirket, skal denne inden for en af fo-
gedretten fastsat frist udfærdige en beskrivelse af undersøgelsen og
dennes resultater, som fogedretten sender en kopi af til parterne, jf.
retsplejelovens § 653 b, stk. 4, 4. og 5. pkt. I denne forbindelse vil re-
kvirenten blandt andet ofte have en interesse i at få oplyst, hvem der
har leveret de krænkende produkter til rekvisitus, til hvem rekvisitus
har solgt produkterne samt omfanget af køb og salg af de krænkende
produkter fordelt på hver enkelt leverandør og aftager. Det fremgår af

forarbejderne til bevissikringsreglerne, at rekvirenten som udgangspunkt
er berettiget til at modtage sådanne oplysninger, men at omfattende
undersøgelser heraf dog vil kunne afskæres efter et proportionalitets-
princip. Dette må i så fald ske i forlængelse af rekvirentens præsentation
af det undersøgelsestema, som ønskes besvaret af den sagkyndige. Når
den sagkyndiges redegørelse foreligger, synes der således ikke at være
hjemmel til, at fogedretten kan afskære rekvirenten fra at modtage og
bruge den sagkyndiges redegørelse i bevismæssig sammenhæng. Dette
er fastslået i en kendelse fra Fogedretten i Helsingør af 4. april 2003
(sag FS 99-3060/2002), hvor rekvisitus med henvisning til retspleje-
lovens § 653, stk. 4, havde gjort gældende, at navnene på rekvisiti le-
verandører, der var nævnt i den sagkyndiges redegørelse, ikke blev
videregivet til rekvirenten. Fogedretten fandt ikke, at der i medfør af
den nævnte bestemmelse var hjemmel til over for rekvirenten at censu-
rere indholdet af den sagkyndiges redegørelse i relation til oplysninger-
ne om rekvisiti leverandører.

At de almindelige regler om syn og skøn finder anvendelse på en
sagkyndig udpeget af fogedretten under en bevissikringssag, indbefatter
også retsplejelovens § 211 om fastsættelse af vederlag. I praksis er der
ofte
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betydelige omkostninger forbundet med at begære en uvildig sagkyndig
udpeget til f.eks. at foretage en gennemgang af rekvisiti bogholderi,
og rekvirenten bør derfor overveje nøje, hvorvidt det er nødvendigt
eller hensigtsmæssigt at udpege en sådan sagkyndig eller ej. En sag-
kyndig undersøgelse vil i en række tilfælde være nødvendig, hvis for-
målet med bevissikringsundersøgelsen er at sikre bevis for rekvisiti
ulovlige parallelimport af produkter fra lande uden for EØS. Er formålet
derimod at sikre bevis for, at rekvisitus sælger produkter, der udgør
ulovlige produktefterligninger af rekvirentens produkter, vil en beslag-
læggelse af rekvisiti lager af krænkende produkter i en række tilfælde
kunne udgøre fornødent bevis, og en sagkyndig gennemgang af rekvi-
siti bogholderi således ikke være nødvendig.

2.7. Rekvisiti processuelle status under sagen
Et spørgsmål, som kan have stor betydning i bevissikringssager, er,
hvorvidt rekvisitus har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Rettes
bevissikringsforretningen f.eks. mod en butik, hvorfra rekvisitus sælger
krænkende produkter, men hvor der ikke er oplagret mere end ganske
få eksemplarer af hvert produkt, og hvor der ikke findes kontorfaciliteter
indeholdende rekvisiti bogholderi, kan det have afgørende betydning,
om rekvisitus er forpligtet til at oplyse, hvor butikkens lager og kontor-
faciliteter befinder sig.

Spørgsmålet om rekvisiti oplysningspligt var genstand for nøje
overvejelser i udvalget bag betænkning 1385/2000. Selvom effektivi-
tetshensyn utvivlsomt taler for en regel om oplysningspligt, anførte
udvalget, at en sådan regel vil rejse det problem, at rekvisitus ved at
opfylde oplysningspligten i en række tilfælde vil kunne udsætte sig
selv for strafforfølgning.[22] Som følge af princippet om forbud mod
selvinkriminering, der bl.a. fremgår af praksis fra Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol i henhold til EMK artikel 6 om fair trial,
kunne udvalget ikke anbefale en generel regel om oplysningspligt.[23]
Udvalgets indstilling blev tiltrådt af Justitsministeriet i bemærkningerne
til lovforslaget.[24]

I modsætning til hvad der efter retsplejelovens § 497 normalt gælder
i fogedsager, har rekvisitus derfor ikke oplysningspligt under en bevis-
sikringsforretning.[25] Rekvirenten vil naturligvis under den efterføl-
gende krænkelsessag kunne påberåbe sig almindelige principper om
processuel skadevirkning, jf. retsplejelovens § 344, men dette vil i
mange tilfælde være en ringe trøst. Det bør dog tilføjes, at rekvisitus
i praksis ofte er velvilligt indstillet på at medvirke til sagens oplysning.
Omvendt er rekvisiti manglende oplysningspligt naturligvis vigtig at
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