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Noter til §642 

§ 642. Forbud kan nedlægges, såfremt det godtgøres eller sandsynliggøres: 2637) 

1) at de handlinger, der søges forbudt, strider mod rekvirentens ret,

2) at rekvisitus vil foretage de handlinger, som søges forbudt, og

3) at formålet vil forspildes, såfremt rekvirenten henvises til at gøre sin ret gældende 
ved almindelig rettergang.

2637) Rekvirenten er som hovedregel pålagt bevisrisikoen. Rekvirenten har en ret vid adgang til 
at føre bevis ved parts- og vidneforklaring, dokumentbevis og i et vist omfang ensidigt 
indhentede erklæringer. Syn og skøn kan også undtagelsesvis anvendes, jf. Fm 1989 136 
samt Rothe147 f. Den bevisførelse der sker i fogedretten er også grundlaget for 
behandlingen af en evt. kæresag jf. U 2000 1272 (da rekvisitus udeblev fra fogedrettens 
behandling af forbudssag, skulle prøvelsen af kæremålet begrænses til grundlaget for 
fogedrettens afgørelse; en mundtlig forhandling af sagens materielle indhold ville være en 
foregribelse af justifikationssagen og et brud på toinstansprincippet; forbuddet 
stadfæstet).  
Det er alle tre betingelser, som i det mindste skal sandsynliggøres. Som hidtil kan der ikke 
nedlægges forbud, hvis dette må antages at være ulovligt, men en udtrykkelig regel 
herom er ikke fundet fornøden.  
Det er kun handlinger som også ville være retsstridige uden et forbud som kan forbydes. 
For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke rettigheder der nyder beskyttelse henvises til 
note 2586. 
Om nyere praksis vedrørende nr. 1 se: U 1984 632 V (rekvisitus markedsførte i Danmark 
produkter, om hvilke rekvirenten påberåbte at have en - ikke nærmere oplyst - 
eneforhandlingsaftale med den franske producent. Da en sådan aftale som hovedregel er 
ugyldig, jf. EF-traktatens art. 85, stk. 1, og da rekvirenten ikke havde godtgjort, at den 
påberåbte aftale alligevel var gyldig, jf. artiklens stk. 3, hvorved det kunne være 
antageliggjort, at et evt. forbud ikke ville være lovligt, blev det begærede forbud nægtet 
fremme U 1989 93 (forbud nægtet efter den tidl § 647, stk. 1, da der ikke var tilvejebragt 
fornøden sandsynliggørelse af retten) U 1990 571 (muligheden for navneforveksling 
sandsynliggjort). U 1997 486 (fogedforbud mod import af T-shirts opretholdt, idet 
rekvirenten havde sandsynliggjort, at der ikke gælder et princip om global konsumption i 
Danmark, jf. varemærkelovens § 6, stk. 1; bemærkning om, at en endelig afklaring af 
spørgsmålet forudsætter en præjudiciel afgørelse fra EF-Domstolen om fortolkning af art. 
7, stk. 1, i Rdir 89/101 (1. varemærkedirektiv)). Tilsvarende afgørelse i U 1998 374. 
U 1996 468 (fogedforbud mod brug af betegnelsen »Real Erhverv ApS« nedlagt mod 
sikkerhedsstillelse, jf. rpl § 642, under hensyn til, at medlemmer af en 
ejendomsmæglersammenslutning siden 1990 havde anvendt betegnelsen »Real 
Erhverv«). U 1996 1538 (forbud mod dagblads viderebringelse af oplysninger fra harddisk, 
der stammede fra advokatkontor, idet anvendelsen ville være uberettiget i forhold til 
advokatfirmaet, jf. strfl § 264 c; disketter med oplysninger fra harddisken beslaglagt, jf. § 
645, stk. 2). 
U 1997 644 (ved valget af navnet »Kystens Private Realskole« for at henlede 
opmærksomheden på den forbindelse, der var mellem skolens oprettelse og ønsket om at 
skabe et alternativ til »Sydkystens Privatskole«, var det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at 
grundsætningen, der bl.a. har fundet udtryk i markedsføringslovens § 5, jf. § 1, var 
overtrådt; betingelserne for forbud i § 642 opfyldt). U 2004 1673 Ø (Danmarks Radio 
havde ved registrering opnået en gyldig varemærkeret til navnet »P5«; en radiostation var 
ikke som følge af degeneration berettiget til at anvende betegnelsen »SKY RADIO P5« i 
medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2, eller § 5; benyttelsen af »P5« var egnet til 
at fremkalde forveksling og fejlagtig antagelse af, at der var forbindelse mellem 
mærkerne, jf. varmærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5; fogedforbud mod 
anvendelse af betegnelsen; kontrakære afvist, da kære ikke var iværksat rettidigt, jf. § 
394, stk. 2). U 2004 2532 Ø (fogedforbud mod at fremstille og markedsføre T-shirts blev 
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ophævet, da det ikke var godtgjort eller sandsynliggjort, at formålet ville have været 
forspildt, jf. § 642, nr. 3, da rekvirenten havde ventet ca 1½ år med at begære forbuddet 
nedlagt). U 2006 1474 H (forbud mod ulovlig transmission af musik på internettet). 
U 1997 1297 (forbud betinget af sikkerhedsstillelse nedlagt mod 
telemarketingsvirksomhed i Danmark inden for forlagsvirksomhed i strid med 
konkurrenceklausul, uanset at klausulen omfattede hele Danmark og havde vid 
branchemæssig udstrækning). 
U 1998 324 (konkurrenceklausul, der ikke afskar ansat fra at have tilknytning til en 
virksomhed, der var en direkte konkurrent til arbejdsgiveren, når blot denne virksomhed 
ikke havde overtaget agenturer fra arbejdsgiveren, ikke tilsidesat efter aftalelovens § 38 
eller funktionærlovens § 18; forbud nedlagt mod opretholdelse af ansættelse i strid med 
klausulen). 
U 1999 677 (da det var sandsynliggjort, at betingelserne efter EF-Domstolens praksis for 
at tillade ompakning af parallelimporterede produkter i ny emballage med producentens 
varemærker ikke var opfyldt, og betingelserne i §§ 642 og 643 i øvrigt var opfyldt, blev 
forbud mod ompakning nedlagt; ikke sandsynliggjort, at transport, opbevaring og 
håndtering af medicinen påvirkede dens tilstand). 
U 1999 2093 (1-årig konkurrenceklausul påtaget mod 10.000 kr. kunne ikke tilsidesættes 
i medfør af aftalelovens § 36 eller § 38, jf. funktionærlovens § 18; fogedforbud nedlagt 
mod, at den ansatte virkede som mellemmand eller havde forretningsforbindelse med 
udenlandske firmaer). 
Ikke alle retsstridige handlinger kan forbydes. Dette gælder, selv om handlingen eventuelt 
vil kunne forbydes ved dom, og selv om rekvisitus kan dømmes til at betale erstatning til 
rekvirenten. Det er navnlig tilfælde, hvor hensynet til ytringsfriheden vejer tungere end 
hensynet til at beskytte rekvirenten , der er omfattet af denne undtagelse til hovedreglen. 
Der henvises til Rothe, I Fogedretten 144 og til U 1998 1070, hvor forbud blev nægtet 
netop med denne begrundelse. Om dommen se Torben Jensen i U 1981 B 25. Se også U 
1986 428 og U 1990 280 om samme problemstilling. 
Vedrørende betingelsen i nr. 2 se Rothe, I Fogedretten side 142, hvor det fremhæves, at 
det kun er den reelle og ikke den hypotetiske risiko der kan begrunde et forbud. Se om 
praksis U 1976 426, U 1987 250 H (forbudsbetingelsen fandtes ikke opfyldt, da rekvisitus 
havde tilkendegivet, så snart det var muligt, at ville ophøre med de handlinger, som 
krævedes forbudsbelagt), U 2001 882/1 (fogedforbud stadfæstet. Det var sandsynliggjort, 
at rekvisitius ville fortsætte sin retsstridige adfærd). U 1997 1266 (da det parti varer, af 
hvilke salg og markedsføring begæredes forbudt, var udsolgt ved nedlæggelsen af 
forbuddet, blev dette ophævet, idet betingelserne i § 642, nr. 2 og 3 ikke havde været 
opfyldt). 
Vedrørende betingelsen i nr. 3 se: Fm 1992 8 (ophævelse af aftale om eneret til levering 
af gasser fandtes at få alene økonomiske konsekvenser for rekvirenten, og idet begge 
parter havde solid økonomi, var betingelsen for forbudsnedlæggelse i § 642, nr. 3, ikke til 
stede) samt U 2007 1384 V, hvor rekvirenten blev henvist til at gøre sin ret gældende 
under en allerede rejst voldgiftssag. U 1992 810 (forbud mod anvendelse af navn 
ophævet, idet rekvirentens ret alene synes at bygge på dets registrering i Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen og således var uafklaret i sit omfang; herefter fandtes betingelserne i § 
642, nr. 1 og nr. 3 ikke opfyldt, »i hvert fald« ikke betingelsen i nr. 3). Se endvidere U 
1992 469, hvor suspensiv virkning af et sagsanlæg var tilstrækkeligt værn.
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