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Lov om forretningshemmeligheder1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne lov indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af 
forretningshemmeligheder.

§ 2. I denne lov forstås ved:
1) Forretningshemmelighed: Oplysninger, der

a) er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sam-
mensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, 
der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,

b) har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og
c) under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighol-

delse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne.
2) Forretningshemmelighedshaver: Enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en for-

retningshemmelighed.
3) Krænkende part: Enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videregi-

vet en forretningshemmelighed.
4) Krænkende varer: Varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller markeds-

føring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt 
eller videregivet.

Kapitel 2
Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

§ 3. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshem-
meligheden erhverves ved
1) uafhængig opdagelse eller skabelse,
2) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden 

har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og 
hvor personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af 
forretningshemmeligheden,

3) udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overens-
stemmelse med EU-retten og national ret og praksis eller

4) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig 
erhvervspraksis.

Stk. 2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som lovlig, i det 
omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervelse, brug eller videregivelse.

§ 4. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke be-
tragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved
1) uautoriseret adgang til, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller 

elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en 
forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af, eller
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2) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervs-
praksis.

Stk. 2. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens 
samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af 
en person, der har
1) erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt,
2) misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshem-

meligheden eller
3) misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelig-

hedens brug.
Stk. 3. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulov-

lig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under 
de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte 
eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 
2.

Stk. 4. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller 
oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshem-
melighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde 
have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 2.

Undtagelse ved videregivelse

§ 5. En anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler efter §§ 8, 12, 13 og 15 skal afvises, 
hvis
1) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at udøve retten til informations- og ytringsfrihed, 

herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme,
2) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller 

ulovlige aktiviteter og sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse 
eller

3) der er tale om arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter 
som led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med 
EU-retten eller national ret, når videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af de pågældende 
opgaver.

Kapitel 3
Beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag

§ 6. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som medvirker i en retssag 
vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har 
adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, kan pålægges strafansvar efter straffelovens 
§§ 152-152 f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller 
påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen 
i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige. Dette gælder 
dog ikke, hvis retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne 
bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger 
sig med den type oplysninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på advokater og deres autoriserede fuld-
mægtige, partnere og personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden.

Stk. 3. Den, som uden at være omfattet af stk. 1 eller 2 medvirker i en retssag vedrørende ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, 
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der indgår som led i en sådan retssag, og som uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmelighe-
der eller påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af 
deltagelsen i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige, 
straffes med bøde. Dette gælder dog ikke, hvis retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af § 
2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de 
kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

§ 7. Når retten i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed 
træffer afgørelse efter retsplejelovens kapitel 2, kapitel 3 a og § 339 a, skal retten tage hensyn til
1) behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang,
2) parternes og relevante tredjeparters legitime interesser og
3) en eventuel skade, som parterne og relevante tredjeparter måtte lide, som følge af at en anmodning 

om sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

Kapitel 4
Midlertidige afgørelser om forbud og påbud

§ 8. I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan retten 
efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren meddele forbud eller påbud efter reglerne i retsple-
jelovens kapitel 40, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Retten kan meddele forbud eller påbud efter stk. 1, hvis den part, der anmoder om forbuddet eller 
påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at
1) der foreligger en forretningshemmelighed,
2) sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren og
3) forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges eller vide-

regives ulovligt eller der er en umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden.

Stk. 3. Retten skal ved vurderingen af, om forbud eller påbud kan meddeles efter stk. 1, tage hensyn til 
de særlige omstændigheder i sagen, herunder, hvis det er relevant,
1) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk ved forretningshemmeligheden,
2) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden,
3) den sagsøgtes adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
4) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
5) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis anmodningen om 

forbud eller påbud efterkommes eller afvises,
6) tredjemands legitime interesse,
7) offentlighedens interesse og
8) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

Stk. 4. Retten kan helt eller delvis ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1, når de oplysninger, 
der har dannet grundlag for forbuddet eller påbuddet, ikke længere udgør en forretningshemmelighed 
efter § 2, nr. 1, og det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes sagsøgte. Retten kan endvidere helt eller 
delvis ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1 i medfør af retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 2 og 3, 
og stk. 3.

Stk. 5. Retten kan som alternativ til at meddele forbud eller påbud efter retsplejelovens kapitel 40 
bestemme, at den påståede krænkende part kan fortsætte med brug af forretningshemmeligheden, mod at 
vedkommende stiller sikkerhed for kompensation til den påståede krænkede part.

§ 9. Meddeler retten forbud eller påbud i medfør af § 8, kan retten efter anmodning fra forretningshem-
melighedshaveren samtidig træffe afgørelse om udlevering til denne af de formodet krænkende varer, hvis 
der er bestemte grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.
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Stk. 2. Under behandlingen af en anmodning om udlevering finder retsplejelovens § 423, stk. 1, 2. pkt., 
og stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§ 10. Bistand til opretholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 ydes af fogedretten efter 
reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

Stk. 2. Efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren kan fogedretten træffe afgørelse om 
udlevering af de formodet krænkende varer til forretningshemmelighedshaveren, hvis der er bestemte 
grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

§ 11. I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed finder 
retsplejelovens § 428 tilsvarende anvendelse i forhold til tredjemand, der har lidt skade i forbindelse med 
forbud eller påbud.

Kapitel 5
Domme om forbud og påbud

§ 12. Når retten har fastslået, at der er sket ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forret-
ningshemmeligheden, jf. § 4, kan retten ved dom fastsætte følgende foranstaltninger i forhold til en 
forretningshemmelighed:
1) Ophør med eller i givet fald tidsbegrænset forbud mod brug eller videregivelse af forretningshemme-

ligheden.
2) Forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, 

eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå.
3) Tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet.
4) Fratagelse af krænkende egenskaber hos de krænkende varer.
5) Tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbagekaldelse af varerne fra markedet, forud-

sat at en sådan tilbagekaldelse ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed.
6) Tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, 

der indeholder eller udgør forretningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til sagsøgeren af 
alle eller dele af disse dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer.

Stk. 2. Når retten tager stilling til, om foranstaltninger efter stk. 1 kan meddeles, og vurderer proporti-
onaliteten af sådanne foranstaltninger, skal retten tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, 
herunder
1) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk,
2) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden,
3) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
4) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
5) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 

efterkommes eller afvises,
6) tredjeparters legitime interesser,
7) offentlighedens interesse og
8) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

Stk. 3. Når retten begrænser varigheden af foranstaltninger efter stk. 1, nr. 1 og 2, skal denne varighed 
være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende 
part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelig-
heden. Foranstaltningerne ophører, når de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 1, og det skyldes forhold, 
der ikke direkte eller indirekte kan tilregnes sagsøgte.

Stk. 4. Foranstaltninger efter stk. 1, nr. 3-6, foretages på den krænkende parts bekostning, medmindre 
særlige grunde taler herimod. Foranstaltningerne berører ikke en mulig erstatning til forretningshemme-
lighedshaveren for den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.
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§ 13. Retten kan i stedet for at træffe foranstaltninger efter § 12 efter anmodning fra den, der vil kunne 
pålægges disse foranstaltninger, bestemme, at denne skal betale den krænkede part godtgørelse, hvis
1) den pågældende person på tidspunktet for brugen eller videregivelsen hverken vidste eller under de 

givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden 
person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt,

2) gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade den pågældende person uforholdsmæs-
sigt meget og

3) en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimelig.
Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1, der træder i stedet for foranstaltninger efter § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, må 

ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som den, der er dømt til at betale godtgørelse, skulle have betalt 
i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt, hvis vedkommende 
havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed.

Kapitel 6
Søgsmål

§ 14. Anmodning om meddelelse af forbud eller påbud i medfør af § 8 skal være indgivet til retten, 
inden 6 måneder efter at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemmelighedshaveren 
har tilstrækkeligt grundlag for indgivelse af anmodningen.

Stk. 2. Sagsanlæg med påstand om fastsættelse af foranstaltninger i medfør af § 12, stk. 1, skal være 
indgivet til retten, inden 6 måneder efter at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab 
til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemme-
lighedshaveren har tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg.

Kapitel 7
Erstatning

§ 15. Den, som forsætligt eller uagtsomt har foretaget en ulovlig handling som nævnt i § 4, skal erstatte 
den skade, som forretningshemmelighedshaveren har lidt som følge heraf.

Stk. 2. Erstatningens størrelse fastsættes bl.a. på baggrund af forretningshemmelighedshaverens tab af 
fortjeneste og den krænkende parts uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan erstatningen fastsættes til et beløb, som mindst svarer til et rimeligt vederlag 
for udnyttelsen af forretningshemmeligheden.

Stk. 4. Der kan ud over erstatning fastsættes en godtgørelse til forretningshemmelighedshaveren for 
ikkeøkonomisk skade.

Kapitel 8
Tvangsbøder

§ 16. I tilfælde af manglende overholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 og ved fuldbyrdel-
se af domme, hvorved der er fastsat foranstaltninger i medfør af § 12, kan fogedretten efter anmodning fra 
forretningshemmelighedshaveren pålægge den, som forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen er rettet 
imod, tvangsbøder.

Stk. 2. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil forbuddet, påbuddet 
eller foranstaltningen overholdes. Fogedretten kan dog, hvis det findes hensigtsmæssigt, beslutte, at der 
fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om, at forbuddet, påbuddet eller foranstalt-
ningen skal være overholdt på et nærmere angivet tidspunkt, ikke efterkommes.
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Kapitel 9
Offentliggørelse af retsafgørelser

§ 17. I en dom, hvorved nogen dømmes for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret-
ningshemmelighed, kan retten bestemme, at dommen på den krænkede parts anmodning skal offentliggø-
res i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelse påhviler den krænkende part. Offentliggørelse skal ske på den 
krænkende parts bekostning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Ved 
offentliggørelse efter stk. 1 skal forretningshemmeligheden beskyttes.

Stk. 3. Når retten træffer bestemmelse om offentliggørelse efter stk. 1 og vurderer proportionaliteten 
heraf, skal retten, i det omfang det er relevant, tage hensyn til
1) forretningshemmelighedens værdi,
2) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
3) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
4) sandsynligheden for den krænkende parts yderligere ulovlige brug eller videregivelse af forretnings-

hemmeligheden, og
5) om oplysningerne om den krænkende part vil være af en sådan art, at en fysisk person vil kunne 

identificeres, og hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig 
på baggrund af den mulige skade, som offentliggørelsen kan medføre for privatlivets fred og den 
krænkende parts omdømme.

Kapitel 10
Sanktioner

§ 18. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere 
straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, hvis den pågældende
1) står i tjeneste- eller samarbejdsforhold til den krænkede eller udfører et hverv for denne,
2) har lovlig adgang til den krænkedes virksomhed eller
3) i anledning af udførelse af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, 

beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign.
Stk. 2. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel.

Kapitel 11
Ikrafttræden

§ 19. Loven træder i kraft den 9. juni 2018.
Stk. 2. Fristerne i § 14 udløber tidligst 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

Kapitel 12
Ændring af anden lovgivning

§ 20. I lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 23 ophæves.

2. § 23 ophæves.

3. § 37, stk. 5, ophæves.
Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.
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§ 21. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 
5. december 2017, § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, § 1 i lov nr. 140 af 28. februar 2018 og lov nr. 
141 af 28. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 299 a, 1. pkt., ændres »markedsføringslovens § 23« til: »§ 4, jf. § 18, stk.1, nr. 1-3, i lov om 
forretningshemmeligheder«.

Kapitel 13
Territorialbestemmelser

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen
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1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretnings-
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Fremsat den 10. januar 2018 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Forslag
til

Lov om forretningshemmeligheder1

Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne lov indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af 
forretningshemmeligheder.

§ 2. I denne lov forstås ved:
1) Forretningshemmelighed: Oplysninger, der

a) er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sam-
mensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, 
der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,

b) har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og
c) under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighol-

delse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne.
2) Forretningshemmelighedshaver: Enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en for-

retningshemmelighed.
3) Krænkende part: Enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videregi-

vet en forretningshemmelighed.
4) Krænkende varer: Varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller markeds-

føring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt 
eller videregivet.

Kapitel 2
Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

§ 3. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshem-
meligheden erhverves ved
1) uafhængig opdagelse eller skabelse,
2) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden 

har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, 
og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af 
forretningshemmeligheden,

3) udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overens-
stemmelse med EU-retten og national ret og praksis eller

4) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig 
erhvervspraksis.

Stk. 2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som lovlig, i det 
omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervelse, brug eller videregivelse.

§ 4. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke be-
tragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved
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1) uautoriseret adgang til, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller 
elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en 
forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af, eller

2) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervs-
praksis.

Stk. 2. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens 
samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af 
en person, der har
1) erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt,
2) misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshem-

meligheden eller
3) misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelig-

hedens brug.
Stk. 3. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulov-

lig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under 
de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte 
eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 
2.

Stk. 4. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller 
oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshem-
melighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde 
have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 2.

Undtagelse ved videregivelse

§ 5. En anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler efter denne lovs §§ 8, 12, 13 og 15 
skal afvises, hvis
1) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at udøve informations- og ytringsfriheden, herunder 

respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme,
2) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller 

ulovlige aktiviteter, hvis sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interes-
se, eller

3) der er tale om arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter 
som led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med 
EU-retten eller national ret, når videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af de pågældende 
opgaver.

Kapitel 3
Beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag

§ 6. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som medvirker i en retssag 
vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har 
adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, kan pålægges strafansvar efter straffelovens 
§§ 152-152 f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller 
påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen 
i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige. Dette gælder 
dog ikke, når retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, eller hvis 
oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som 
normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på advokater samt deres autoriserede 
fuldmægtige, partnere, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden.

Stk. 3. Den, som uden at være omfattet af stk. 1 eller 2, medvirker i en retssag vedrørende ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, 
der indgår som led i en sådan retssag, og som uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmelighe-
der eller påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af 
deltagelsen i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige, 
straffes med bøde. Dette gælder dog ikke, når retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af 
denne lovs § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for 
personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

§ 7. Når retten i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed 
træffer afgørelse efter retsplejelovens kapitel 2, kapitel 3 a og § 339 a, skal retten tage hensyn til
1) behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang,
2) parternes og relevante tredjeparters legitime interesser, og
3) en eventuel skade, som parterne og relevante tredjeparter måtte lide som følge af, at en anmodning 

om sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

Kapitel 4
Midlertidige afgørelser om forbud og påbud

§ 8. I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan retten 
efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren meddele forbud eller påbud efter reglerne i retsple-
jelovens kapitel 40, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Retten kan meddele forbud eller påbud efter stk. 1, hvis den part, der anmoder om forbuddet eller 
påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at
1) der foreligger en forretningshemmelighed,
2) sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren, og
3) forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges eller vide-

regives ulovligt, eller der er en umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden.

Stk. 3. Retten skal ved vurderingen af, om forbud eller påbud kan meddeles efter stk. 1, tage hensyn til 
de særlige omstændigheder i sagen, herunder, hvis det er relevant,
1) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk ved forretningshemmeligheden,
2) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden,
3) den sagsøgtes adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
4) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
5) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis anmodningen om 

forbud eller påbud efterkommes eller afvises,
6) tredjemands legitime interesse,
7) offentlighedens interesse og
8) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

Stk. 4. Retten kan helt eller delvist ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1, når de oplysninger, 
der har dannet grundlag for forbuddet eller påbuddet, ikke længere udgør en forretningshemmelighed 
efter denne lovs § 2, nr. 1, og det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes sagsøgte. Retten kan endvidere 
helt eller delvist ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1 i medfør af retsplejelovens § 426, stk. 2, 
nr. 2 og 3, samt stk. 3.
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Stk. 5. Retten kan som alternativ til at meddele forbud eller påbud efter retsplejelovens kapitel 40 
bestemme, at den påståede krænkende part kan fortsætte med brug af forretningshemmeligheden, mod at 
vedkommende stiller sikkerhed for kompensation til den påståede krænkede part.

§ 9. Meddeler retten forbud eller påbud i medfør af denne lovs § 8, kan retten efter anmodning 
fra forretningshemmelighedshaveren samtidig træffe afgørelse om udlevering til denne af de formodet 
krænkende varer, såfremt der er bestemte grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af 
forbuddet eller påbuddet.

Stk. 2. Under behandlingen af en anmodning om udlevering finder retsplejelovens § 423, stk. 1, 2. pkt., 
og stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§ 10. Bistand til opretholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 ydes af fogedretten efter 
reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

Stk. 2. Efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren kan fogedretten træffe afgørelse om 
udlevering af de formodet krænkende varer til forretningshemmelighedshaveren, såfremt der er bestemte 
grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

§ 11. I sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed finder 
retsplejelovens § 428 tilsvarende anvendelse i forhold til tredjemand, der har lidt skade i forbindelse med 
forbud eller påbud.

Kapitel 5
Domme om forbud og påbud

§ 12. Når retten har fastslået, at der er sket ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forret-
ningshemmeligheden, jf. § 4, kan retten ved dom fastsætte følgende foranstaltninger i forhold til en 
forretningshemmelighed:
1) Ophør med eller i givet fald tidsbegrænset forbud mod brug eller videregivelse af forretningshemme-

ligheden.
2) Forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, 

eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå.
3) Tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet.
4) Fratagelse af krænkende egenskaber hos de krænkende varer.
5) Tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbagekaldelse af varerne fra markedet, forud-

sat at en sådan tilbagekaldelse ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed.
6) Tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, 

der indeholder eller udgør forretningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til sagsøgeren af 
alle eller dele af disse dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer.

Stk. 2. Når retten tager stilling til, om foranstaltninger efter stk. 1 kan meddeles, og vurderer proporti-
onaliteten af sådanne foranstaltninger, skal retten tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, 
herunder
1) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk,
2) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden,
3) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
4) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
5) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 

efterkommes eller afvises,
6) tredjeparters legitime interesser,
7) offentlighedens interesse og
8) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.
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Stk. 3. Når retten begrænser varigheden af foranstaltninger efter stk. 1, nr. 1 og 2, skal denne varighed 
være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende 
part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelig-
heden. Foranstaltningerne ophører, når de ikke længere er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, og det skyldes 
forhold, der ikke direkte eller indirekte kan tilregnes sagsøgte.

Stk. 4. Foranstaltninger efter stk. 1, nr. 3-6, foretages på den krænkende parts bekostning, medmindre 
særlige grunde taler herimod. Foranstaltningerne berører ikke en mulig erstatning til forretningshemme-
lighedshaveren for den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

§ 13. Retten kan i stedet for at træffe foranstaltninger efter § 12 efter anmodning fra den, der vil kunne 
pålægges disse foranstaltninger, bestemme, at denne skal betale den krænkede part godtgørelse, hvis
1) den pågældende person på tidspunktet for brugen eller videregivelsen hverken vidste eller under de 

givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden 
person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt,

2) gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade den pågældende person uforholdsmæs-
sigt meget, og

3) en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimelig.
Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1, der træder i stedet for foranstaltninger efter § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, må 

ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som den, der er dømt til at betale godtgørelse, skulle have betalt 
i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt, hvis vedkommende 
havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed.

Kapitel 6
Søgsmål

§ 14. Anmodning om meddelelse af forbud eller påbud i medfør af denne lovs § 8 skal være indgivet 
til retten inden 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den 
ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemmeligheds-
haveren har tilstrækkelig grundlag for indgivelse af anmodningen.

Stk. 2. Sagsanlæg med påstand om fastsættelse af foranstaltninger i medfør af denne lovs § 12, stk. 
1, skal være indgivet til retten inden 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshaveren har fået et 
sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at 
forretningshemmelighedshaveren har tilstrækkelig grundlag for sagsanlæg.

Kapitel 7
Erstatning

§ 15. Den, som forsætligt eller uagtsomt har foretaget en ulovlig handling som nævnt i § 4, skal erstatte 
den skade, som forretningshemmelighedshaveren har lidt som følge heraf.

Stk. 2. Erstatningens størrelse fastsættes bl.a. på baggrund af forretningshemmelighedshaverens tab af 
fortjeneste og den krænkende parts uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan erstatningen fastsættes til et beløb, som mindst svarer til et rimeligt vederlag 
for udnyttelsen af forretningshemmeligheden.

Stk. 4. Der kan ud over erstatning fastsættes en godtgørelse til forretningshemmelighedshaveren for 
ikke-økonomisk skade.

Kapitel 8
Tvangsbøder

§ 16. I tilfælde af manglende overholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 og ved fuldbyrdel-
se af domme, hvorved der er fastsat foranstaltninger i medfør af § 12, kan fogedretten efter anmodning fra 
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forretningshemmelighedshaveren pålægge den, som forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen er rettet 
imod, tvangsbøder.

Stk. 2. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil forbuddet, påbuddet 
eller foranstaltningen overholdes. Fogedretten kan dog, såfremt det findes hensigtsmæssigt, beslutte, 
at der fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om, at forbuddet, påbuddet eller 
foranstaltningen skal være overholdt på et nærmere angivet tidspunkt, ikke efterkommes.

Kapitel 9
Offentliggørelse af retsafgørelser

§ 17. I en dom, hvorved nogen dømmes for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret-
ningshemmelighed, kan retten bestemme, at dommen på den krænkede parts anmodning skal offentliggø-
res i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelse påhviler den krænkende part. Offentliggørelse skal ske på den 
krænkende parts bekostning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Ved 
offentliggørelse efter stk. 1 skal forretningshemmeligheden beskyttes.

Stk. 3. Når retten træffer bestemmelse om offentliggørelse efter stk. 1 og vurderer proportionaliteten 
heraf, skal retten, i det omfang det er relevant, tage hensyn til
1) forretningshemmelighedens værdi,
2) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
3) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,
4) sandsynligheden for den krænkende parts yderligere ulovlige brug eller videregivelse af forretnings-

hemmeligheden, og
5) om oplysningerne om den krænkende part vil være af en sådan art, at en fysisk person vil kunne 

identificeres, og hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig 
på baggrund af den mulige skade, som offentliggørelsen kan medføre for privatlivets fred og den 
krænkende parts omdømme.

Kapitel 10
Sanktioner

§ 18. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere 
straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, såfremt den pågældende:
1) Står i tjeneste- eller samarbejdsforhold til den krænkede eller udfører et hverv for denne.
2) Har lovlig adgang til den krænkedes virksomhed.
3) I anledning af udførelse af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, 

beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende.
Stk. 2. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel.

Kapitel 11
Ikrafttræden

§ 19. Loven træder i kraft den 9. juni 2018.
Stk. 2. Fristerne i § 14 udløber tidligst 6 måneder efter lovens ikrafttræden.
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Kapitel 12
Ændring af anden lovgivning

§ 20. I lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring, som ændret ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. 
juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 23 ophæves.

2. § 23 ophæves.

3. § 37, stk. 5, ophæves.
Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 21. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 
5. december 2017 og § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 299 a, 1. pkt., ændres ”markedsføringslovens § 23” til: ”§ 4, jf. § 18, stk.1, nr. 1-3, i lov om 
forretningshemmeligheder".

Kapitel 13
Territorialbestemmelser

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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1 Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretnings-
oplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse, EU-Tidende 2016, nr. L 157/1, side 1.
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2.1.2. Grundløse søgsmål om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder
2.1.3 Forældelse af krav på erstatning som følge af krænkelse af en forretningshemmelighed

2.2. Anvendelsesområde
2.3. Definitioner

2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Direktivet
2.3.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.4. Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder
2.4.1. Gældende ret
2.4.2. Direktivet
2.4.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.5. Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder
2.5.1. Gældende ret
2.5.2. Direktivet
2.5.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.6. Begrænsninger i adgang til foranstaltninger, procedurer og retsmidler
2.6.1. Gældende ret
2.6.2. Direktivet
2.6.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.7. Brug og videregivelse af fortrolige oplysninger, der er fremkommet gennem en retssag
2.7.1. Gældende ret

2.7.1.1. Straffelovens regler om tavshedspligt for offentligt ansatte
2.7.1.2. Retsplejelovens regler om tavshedspligt
2.7.1.3. Tjenestemandslovens regler om tjenestemandens pligter

2.7.2. Direktivet
2.7.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.8. Beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager
2.8.1. Gældende ret

2.8.1.1. Retsplejelovens regler om retsmøder
2.8.1.2. Retsplejelovens regler om aktindsigt

2.8.2. Direktivet
2.8.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.8.3.1. Adgang til sagens dokumenter og retsmøder
2.8.3.2. Ikke-fortrolig udgave af retsafgørelsen
2.8.3.3. Hensyn, som retten skal inddrage ved afgørelse om foranstaltninger til beskyttelse af 

forretningshemmeligheder
2.9. Foreløbige og sikrende foranstaltninger

2.9.1. Gældende ret
2.9.2. Direktivet
2.9.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.9.3.1. Rettens muligheder for at meddele foreløbige og sikrende foranstaltninger
2.9.3.2. Beviskrav ved rettens meddelelse af foreløbige og sikrende foranstaltninger
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2.9.3.3. Sikkerhedsstillelse
2.9.3.4. Hensyn, der skal inddrages i rettens afgørelse om foreløbige og sikrende foranstaltnin-

ger
2.9.3.5. Ophør af foreløbige og sikrende foranstaltninger
2.9.3.6 Kompensation som alternativ til foreløbige og sikrende foranstaltninger

2.10. Påbud og korrigerende foranstaltninger
2.10.1. Gældende ret
2.10.2. Direktivet
2.10.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.10.3.1. Rettens muligheder for at meddele påbud og korrigerende foranstaltninger
2.10.3.2. Hensyn, der skal inddrages i vurderingen af påbud og korrigerende foranstaltninger
2.10.3.3. Varighed og ophør af påbud og korrigerende foranstaltninger
2.10.3.4. Godtgørelse

2.11. Søgsmål
2.11.1. Gældende ret
2.11.2. Direktivet
2.11.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.11.3.1. Søgsmålsfrist
2.11.3.2. Saglig kompetence

2.12. Erstatning
2.12.1. Gældende ret
2.12.2. Direktivet
2.12.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.13. Tvangsbøder
2.13.1. Gældende ret
2.13.2. Direktivet
2.13.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.14. Offentliggørelse af retsafgørelser
2.14.1. Gældende ret
2.14.2. Direktivet
2.14.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.14.3.1. Offentliggørelse
2.14.3.2. Hensyn, der skal inddrages ved afgørelse om offentliggørelse af retsafgørelser

3. Forholdet til lovgivning vedrørende ansættelsesforhold
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.
6. Administrative konsekvenser for borgerne
7. Miljømæssige konsekvenser
8. Forholdet til EU-retten
9. Hørte myndigheder og organisationer mv.
10. Sammenfattende skema

1. Indledning

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om be-
skyttelse af om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemme-
ligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse og samler i vidt omfang den danske regulering 
af forretningshemmeligheder i en ny selvstændig lov.

Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede 
rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU. Samtidig skal implementeringen i en ny og selvstændig 
lov, der i vidt omfang samler den danske regulering på området, gøre det lettere for danske virksomheder 
at få overblik over reglerne for beskyttelsen af forretningshemmeligheder.
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Forretningshemmeligheder er et bredt begreb, der kan dække over alt fra markeds- og forretningsstrategi-
er, knowhow, udviklingsplaner, opfindelser mv. Både virksomheder, forskere og opfindere mv. udvikler 
og tilegner sig information, som har kommerciel værdi, og som hemmeligholdes for at skabe konkurren-
cemæssige fordele. Forretningshemmeligheder kan indgå i de processer, der senere fører til beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, design, varemærker og ophavsret, men benyttes også 
som selvstændigt middel til at beskytte information af kommerciel værdi.

Hemmeligholdelsen af oplysninger skal sikre, at virksomhederne kan udnytte deres investeringer i forsk-
ning og udvikling fuldt ud, og forretningshemmelighederne kan have stor økonomisk værdi for de enkelte 
virksomheder.

Uretmæssig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder kan omvendt medføre store 
tab for indehaverne af forretningshemmeligheden, samtidig med at de uretmæssige erhververe snylter 
på det arbejde og de investeringer, som ligger til grund for hemmeligholdelsen. Den slags uretmæssige 
handlinger skader samfundsøkonomien, da de bringer fremtidige investeringer i forskning, udvikling 
og innovation i fare og underminerer tilliden til videndeling og teknologioverførsel. Dette kan påvirke 
forretningsrisikoen og incitamentet til innovation.

Gode og ensartede rammer for beskyttelsen af forretningshemmeligheder er derfor afgørende for, at 
virksomhederne er trygge ved at investere i ny innovation og ved at dele fortrolig viden virksomhederne 
imellem.

Lovforslaget regulerer i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder 
udgør en lovlig henholdsvis en ulovlig handling, og som noget nyt indeholder forslaget en definition 
af selve begrebet forretningshemmeligheder. Samtidig indeholder forslaget en række bestemmelser om 
retsmidler, som kan benyttes, såfremt ulovlige handlinger finder sted. Det drejer sig om sikrende retsmid-
ler, dvs. påbud, forbud mv. med henblik på at forhindre uberettiget anvendelse af forretningshemmelig-
heder, både før og efter at domstolene har truffet en realitetsafgørelse om sagen. Forslaget indeholder 
også bestemmelser om adgangen til erstatning for krænkelser, om offentliggørelse af domme for den 
krænkende parts regning, samt en bestemmelse om straf, der erstatter markedsføringslovens § 37, stk. 
5. Ligeledes omfatter forslaget bestemmelser om beskyttelsen af forretningshemmeligheder i forbindelse 
med retssager.

For at sikre en hensigtsmæssig implementering af direktivet om forretningshemmeligheder og for at gøre 
det lettere for danske virksomheder at få overblik over reglerne for beskyttelse af forretningshemmelig-
heder indeholder dette lovforslag en ny selvstændig hovedlov om beskyttelse af forretningshemmelighe-
der. Lovforslaget er udtryk for en tekstnær implementering af direktivet og indeholder ikke bestemmelser, 
der er mere vidtgående end direktivets. Dog overføres bestemmelsen om sanktioner fra markedsføringslo-
vens § 37, stk. 5, til det foreliggende lovforslag, idet markedsføringslovens § 23 og bestemmelsen i § 37, 
stk. 5, om sanktioner for overtrædelse heraf foreslås ophævet.

1.1. Lovforslagets baggrund

Den danske regulering af forretningshemmeligheder findes i dag i flere forskellige love. Beskyttelse af 
erhvervsdrivende mod, at nogen, som har et tilknytningsforhold til virksomheden, uretmæssigt erhverver, 
bruger eller videregiver erhvervshemmeligheder, er reguleret i markedsføringslovens § 23. Sanktioner-

2017/1 LSF 125 11

21



ne for overtrædelse heraf er bøde og fængsel indtil 1 år og 6 måneder og under særligt skærpende 
omstændigheder fængsel indtil 6 år, jf. lovens § 37, stk. 5, og straffelovens § 299 a. Beskyttelse af 
erhvervshemmeligheder er ligeledes reguleret i bl.a. straffelovens §§ 263, 264 og 264 c, der under 
visse nærmere betingelser kriminaliserer industrispionage og også omfatter personer uden tilknytning til 
virksomheden. Sanktionerne for overtrædelse af disse bestemmelser er bøde og fængsel indtil 6 år.

Derudover bidrager en række love og retsgrundsætninger fra andre retsområder også til beskyttelsen 
af forretningshemmeligheder. Det gælder f.eks. den ulovbestemte loyalitetsforpligtelse inden for ansættel-
sesretten, hvorefter en arbejdstager er forpligtet til at opføre sig loyalt over for sin arbejdsgiver, også 
selvom pligten ikke er beskrevet i ansættelseskontrakten. Ligeledes gælder lov om ansættelsesklausuler, 
hvori brugen af ansættelsesklausuler, der har til formål at indskrænke lønmodtagerens adgang til at kon-
kurrere med arbejdsgiveren på forskellig vis, reguleres. Endvidere er der bestemmelser i retsplejeloven 
om retsmøders offentlighed samt gengivelse af retsmøder i retsbogen, om aktindsigt samt om midlertidige 
retsmidler i form af forbud, påbud og beslaglæggelse, der alle i et vist omfang kan beskytte de fortrolige 
oplysninger.

Der er i dag store forskelle mellem de enkelte EU-medlemsstaters regler om beskyttelse af forretnings-
hemmeligheder. Denne situation skaber usikkerhed for virksomheder, der opererer inden for EU, idet de 
kan være underlagt forskellige regler i forskellige medlemslande. Forskellene på den retlige beskyttelse 
af forretningshemmeligheder i medlemsstaterne svækker beskyttelsens præventive virkning og gør virk-
somhederne mindre tilbøjelige til at iværksætte innovationsrelaterede aktiviteter på tværs af grænserne, 
herunder forsknings- og innovationssamarbejde, outsourcing eller investeringer i andre medlemslande, 
som forudsætter brug af oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder.

De nuværende forskelligartede regler i EU’s medlemslande gør det ligeledes vanskeligt for erhvervslivet 
at få overblik over, hvordan deres forretningshemmeligheder er beskyttet og kan håndhæves. Harmoni-
seringen af reglerne på tværs af EU vil gøre det lettere for virksomhederne at få overblik over de 
grundlæggende regler på området.

Det bemærkes i den forbindelse, at direktivet ikke ændrer på retstillingen i forhold til at beskytte 
arbejdstageres mobilitet, og at eventuelle ønsker om begrænsninger af arbejdstagermobiliteten fortsat skal 
ske i overensstemmelse med de gældende regler på området, herunder lov nr. 1565 af 15. december 2015 
om ansættelsesklausuler (ansættelsesklausulloven).

Det er vurderingen, at ensartede og tydelige regler på området vil fremme beskyttelsen af forretningshem-
meligheder og bidrage til at skabe sunde og positive vækstvilkår for danske virksomheder på et nationalt 
og europæisk plan.

2. Hovedpunkter i lovforslaget

2.1. Bestemmelser opfyldt ved gældende ret

2.1.1. Begrænsninger i adgang til foranstaltninger, procedurer og retsmidler med henblik på at beskytte 
en legitim interesse, der er anerkendt i EU-retten eller national ret

Direktivets artikel 5, litra d, vedrører den situation, hvor den påståede erhvervelse, brug eller videregivel-
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se af forretningshemmeligheden er foretaget med henblik på at beskytte en legitim interesse, der er aner-
kendt i EU-retten eller national ret. Det kan eksempelvis være den situation, hvor en arbejdstager ønsker 
at håndhæve en bestemmelse i en ansættelseskontrakt, hvorefter den pågældende har krav på en bonus for 
at have gjort en opfindelse, hvilket kun kan ske, hvis den pågældende omtaler forretningshemmeligheder 
for sin advokat og den relevante retsinstans, eller den situation, hvor en arbejdstager skal forsvare sig mod 
anklager fremsat af den pågældendes arbejdsgiver, hvilket kun er muligt, hvis den pågældende omtaler 
forretningshemmeligheder for sin advokat og den relevante retsinstans.

Det er vurderingen, at spørgsmålet om, hvorvidt erhvervelse, brug eller videregivelse er foretaget for at 
beskytte en legitim interesse, ligger inden for rammerne af den retlige bedømmelse, der i givet fald i 
henhold til lovens § 4 om ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder, skal 
foretages af, om en sådan handling er ulovlig eller ej. Det foreslås på den baggrund, at der ikke indføjes 
en udtrykkelig bestemmelse i loven herom.

2.1.2. Grundløse søgsmål om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder

Efter direktivets artikel 7, stk. 2, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndigheder 
på en sagsøgts begæring kan anvende passende foranstaltninger efter national ret, hvis et søgsmål om 
ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed er åbenbart grundløs, og det 
konstateres, at sagsøgeren har anlagt en retssag unødigt eller i ond tro. Bestemmelsen fastslår endvidere, 
at sådanne foranstaltninger efter omstændighederne f.eks. kan omfatte, at sagsøgte tilkendes erstatning.

Retsplejelovens kapitel 30 (§§ 311-322) indeholder regler om sagsomkostninger i civile sager.

Det fremgår af retsplejelovens § 312, stk. 1, at den tabende part skal erstatte modparten de udgifter, 
retssagen har påført modparten, medmindre parterne har aftalt andet. Det må antages, at et åbenbart 
grundløst søgsmål ofte vil resultere i, at sagsøger ikke får medhold, og derfor pålægges at erstatte 
sagsøgtes udgifter til sagen i medfør af retsplejelovens § 312, stk. 1. Det vil som følge af bestemmelsens 
stk. 5 ligeledes være tilfældet, når sagen i det hele afvises.

Dertil kommer, at retsplejelovens § 318, stk. 1, forpligter den part, der på uforsvarlig måde har foran-
lediget spildte møder, ufornødne udsættelser, unyttig bevisførelse eller andre overflødige processuelle 
skridt, til at erstatte modparten udgifterne herved, selv om parten i øvrigt vinder sagen. Det fremgår 
af Folketingstidende 2004-2005, tillæg A, side 5555 og betænkning nr. 1436/2004 om reform af den 
civile retspleje III (Adgang til domstolene), s. 288-289, at bestemmelsen for den tabende part alene har 
betydning i relation til udgifter, der ikke er omfattet af dennes objektive ansvar for den vindende parts 
sagsomkostninger. I disse tilfælde vil bestemmelsen navnlig være aktuel ved åbenbart grundløse søgsmål 
eller indsigelser, som den tabende part måtte være klar over var åbenbart grundløse.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 319, at også partens advokat og andre rettergangsfuldmægtige 
på modpartens begæring kan pålægges at erstatte de omkostninger, som de ved pligtstridig opførsel 
har forårsaget. Dette kan efter retspraksis f.eks. være tilfældet, når advokaten har anlagt en sag uden 
begrundelse. Der henvises i den forbindelse til Højesterets kendelse af 21. oktober 1998 (U1999. 99 H), 
hvor Højesteret fandt, at sagsøgerne og disses advokat hæftede solidarisk for sagsomkostninger i en sag, 
der fandtes at være uden begrundelse. Højesteret stadfæstede i den forbindelse Sø- og Handelsrettens 
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kendelse, som bl.a. anførte, at det på et tidligt tidspunkt måtte have stået advokaten klart, at kravet var 
grundløst.

Retten træffer i medfør af retsplejelovens § 322, stk. 1, bestemmelse om sagsomkostninger, selv om der 
ikke er nedlagt påstand herom, jf. dog § 319. Det vurderes, at rettens stillingtagen til sagsomkostninger 
efter retsplejelovens § 318 i vidt omfang vil ske på begæring af parterne.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 7, stk. 2, er opfyldt med retsplejelovens regler om 
erstatning af sagsomkostninger.

2.1.3. Forældelse af krav på erstatning som følge af krænkelser af en forretningshemmelighed

Erstatningskrav i anledning af ulovlig erhvervelse mv. af forretningshemmeligheder forældes efter regler-
ne i forældelsesloven.

Efter forældelsesloven regnes forældelsesfristerne fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren 
kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser. I § 2, stk. 3, er det 
præciseret, at for fordringer, der opstår som følge af misligholdelse af kontrakt, regnes forældelsesfristen 
fra tidspunktet for misligholdelsen. Efter forældelseslovens § 2, stk. 4, regnes forældelsesfristen for 
fordringer på erstatning eller godtgørelse for skade forvoldt uden for kontraktforhold fra tidspunktet for 
skadens indtræden.

Efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er den almindelige forældelsesfrist tre år, medmindre andet følger af 
andre bestemmelser. Efter lovens § 3, stk. 2, regnes forældelsesfristen først fra den dag, da fordringshave-
ren fik eller burde have fået kendskab til fordringen eller skyldneren, hvis fordringshaveren var ubekendt 
hermed. Dog indtræder forældelse efter forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 2 og 4, senest 10 år efter den 
skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning for skade forvoldt uden for kontraktforhold, 
der ikke angår personskade og miljøskade, og for fordringer på erstatning for skade forvoldt inden for 
kontraktforhold.

Det følger af direktivets artikel 8, at medlemsstaterne skal fastsætte regler om forældelsesfristens begyn-
delse, længde og de omstændigheder, under hvilke forældelsesfristen afbrydes eller suspenderes. Det 
følger endvidere af bestemmelsen, at forældelsesfristens længde ikke må overstige 6 år.

Der sondres ikke i direktivet mellem en almindelig og en absolut forældelsesfrist. Erhvervsministeriet og 
Justitsministeriet har på den baggrund overvejet, hvordan den i direktivet fastsatte forældelsesfrist skal 
forstås. Af artikel 7 i det oprindelige direktivforslag fra EU-Kommissionen (KOM(2013) 813) fremgår 
det, at en forældelsesfrist på mindst et og højst to år skulle løbe fra det tidspunkt, hvor klageren blev 
eller havde grund til at blive bekendt med det sidste forhold, der har givet anledning til retlige skridt. I 
direktivforslaget var der således tale om en subjektiv forældelsesfrist, dvs. en forældelsesfrist, som kan 
suspenderes og afbrydes, svarende til den almindelige forældelsesfrist i dansk ret. Under forhandlingerne 
af direktivforslaget blev ordlyden af forslagets artikel 7 ændret, således at den kom til at svare til 
artikel 10 i forslaget til det, som senere blev direktiv 2014/104/EU om visse regler for søgsmål om 
visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser 
i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceret (damagesdirektivet). Dette direktiv er 
gennemført i dansk ret ved lov nr. 1541 af 13. december 2016. Ændringen i ordlyden er beskrevet i 
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rådsdokument 8461/14 af 4. april 2014. Af damagesdirektivets præambelbetragtning nr. 36 følger det, at 
direktivets artikel 10 er en regulering af den relative forældelsesfrist. Uanset at der ikke i det foreliggende 
direktiv er taget eksplicit stilling til, hvorvidt den i artikel 8 nævnte forældelsesfrist skal forstås som den 
i dansk ret ”almindelige” forældelsesfrist eller den ”absolutte” forældelsesfrist, finder Erhvervsministeriet 
og Justitsministeriet herefter ikke, at der er holdepunkter for at antage, at den i direktivet omtalte 
forældelsesfrist skal forstås på anden måde end i det oprindelige forslag fra Kommissionen. Det er således 
Erhvervsministeriets og Justitsministeriets opfattelse, at den i direktivets artikel 8, stk. 2, fastsatte frist, 
som ikke må overstige seks år, skal forstås som den almindelige, subjektive forældelsesfrist.

I forældelsesloven er der fastsat regler om forældelsesfristens begyndelse, længde, afbrydelse og su-
spension. Disse regler gælder i forhold til alle fordringer, medmindre der er fastsat specifikke regler 
herom. Da den almindelige forældelsesfrist på 3 år er i normharmoni med direktivets artikel 8, finder 
Justitsministeriet og Erhvervsministeriet ikke, at der er behov for at fastsætte særlige regler til gennemfø-
relse af direktivets artikel 8.

2.2. Anvendelsesområde

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig know-
how og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og 
videregivelse (herefter direktivet om forretningshemmeligheder), som bliver implementeret i dansk ret 
ved dette lovforslag, regulerer beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretnings-
hemmeligheder.

Lovforslaget fastsætter i overensstemmelse hermed regler om, i hvilke tilfælde det er lovligt henholdsvis 
ulovligt at erhverve, bruge og videregive oplysninger, der har karakter af forretningshemmeligheder. Lov-
forslaget omfatter derimod ikke regler om stiftelse af enerettigheder, således som det kendes fra reglerne 
om intellektuelle ejendomsrettigheder. Bestemmelserne i loven skaber således ikke eneret til knowhow 
eller oplysninger, som er beskyttet som forretningshemmelighed.

Direktivets anvendelsesområde afgrænses med artikel 1, stk. 2 og 3, der indeholder en opregning af 
forhold, som ikke omfattes af direktivet, eller som ikke skal fortolkes ind i direktivet, jf. også direktivets 
præambelbetragtninger nr. 11-13 og 39. Disse afgrænsninger er også gældende for dette lovforslag.

Det fremgår af direktivets artikel 1, stk. 2, at direktivet ikke berører udøvelse af retten til ytrings- og 
informationsfrihed.

Ligeledes berører direktivet ikke anvendelse af EU-regler eller nationale regler, der kræver, at forretnings-
hemmelighedshavere af hensyn til den offentlige interesse videregiver oplysninger, herunder forretnings-
hemmeligheder, til offentlige eller administrative eller retslige myndigheder, således at disse myndigheder 
kan varetage deres opgaver. Endvidere berører direktivet ikke anvendelse af EU-regler eller nationale 
regler, der kræver eller tillader, at EU-institutioner og -organer eller nationale offentlige myndigheder 
videregiver oplysninger indgivet af virksomheder, som disse institutioner, organer eller myndigheder er 
i besiddelse af i henhold til og i overensstemmelse med de forpligtelser og beføjelser, der er fastsat i 
EU-retten eller national ret.

Direktivet berører ligeledes ikke arbejdsmarkedets parters uafhængighed og deres ret til at indgå kollekti-
ve overenskomster i overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis.
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Disse forhold er beskrevet i direktivets præambelbetragtning nr. 11 og 12. Det fremgår af direktivets 
præambelbetragtning nr. 11, at direktivet ikke bør berøre anvendelsen af EU-regler eller nationale regler, 
der kræver videregivelse af oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, til offentligheden eller 
offentlige myndigheder. Det bør heller ikke berøre anvendelsen af de regler, der sætter offentlige myndig-
heder i stand til at indhente oplysninger som led i varetagelsen af deres opgaver, eller regler, der muliggør 
eller kræver, at de pågældende offentlige myndigheder efterfølgende videregiver relevante oplysninger 
til offentligheden. Sådanne regler omfatter navnlig reglerne om EU-institutioners og -organers eller 
nationale offentlige myndigheders videregivelse af erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i besiddelse 
af i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF, eller i 
henhold til andre regler om aktindsigt eller om nationale offentlige myndigheders åbenhedsforpligtelser.

Det fremgår af direktivets præambelbetragtning nr. 12, at direktivet ligeledes ikke bør berøre arbejdsmar-
kedets parters ret til at indgå kollektive overenskomster, for så vidt angår en forpligtelse til ikke at 
videregive en forretningshemmelighed eller til at begrænse brugen heraf og følgerne af, at en part, der er 
omfattet heraf, ikke opfylder en sådan forpligtelse. Dette forudsætter, at en sådan kollektiv overenskomst 
ikke begrænser undtagelserne fastsat i direktivet, når en anmodning om foranstaltninger, procedurer eller 
retsmidler i henhold til direktivet for en påstået erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretnings-
hemmelighed skal afvises.

Ifølge direktivets artikel 1, stk. 3, må intet i direktivet forstås således, at det giver anledning til at begræn-
se arbejdstagernes mobilitet. Det fremgår af bestemmelsen, at direktivet navnlig ikke giver anledning til 
at begrænse arbejdstagernes brug af oplysninger, der ikke udgør en forretningshemmelighed eller til at 
begrænse arbejdstagernes brug af erfaringer og kompetencer, som de normalt og på ærlig vis erhverver i 
løbet af deres ansættelse, eller til at pålægge arbejdstagere flere begrænsninger i deres ansættelseskontrak-
ter end de begrænsninger, der er pålagt i overensstemmelse med EU-retten eller national ret.

Disse forhold er beskrevet i direktivets præambelbetragtning nr. 13, hvorefter direktivet ikke bør opfat-
tes som en begrænsning af etableringsfriheden, arbejdskraftens frie bevægelighed og arbejdstagernes 
mobilitet som omhandlet i EU-retten. Det er ifølge denne præambelbetragtning heller ikke meningen, at 
direktivet skal berøre muligheden for at indgå aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om ikke at 
konkurrere i overensstemmelse med gældende ret.

2.3. Definitioner

2.3.1. Gældende ret

Gældende dansk lovgivning indeholder ikke en definition af begreberne forretningshemmelighed eller 
erhvervshemmelighed.

Begrebet erhvervshemmelighed indgår bl.a. i markedsføringslovens § 23 om beskyttelse af en erhvervs-
drivendes erhvervshemmeligheder. Der kan opstilles nogle overordnede principper for, hvornår der er 
tale om en erhvervshemmelighed i markedsføringslovens forstand. Oplysningerne må således ikke være 
alment tilgængelige, og de skal have en økonomisk værdi. Endvidere skal oplysningerne være underlagt 
et vist niveau af fortrolighed eller beskyttelse. Der henvises nærmere til afsnit 2.5.3 nedenfor.
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2.3.2. Direktivet

Begrebet forretningshemmelighed er defineret i direktivets artikel 2, der indeholder en opregning af de 
konkrete krav, der skal være opfyldt, for at en oplysning kan betragtes som en forretningshemmelighed 
omfattet af loven.

Ifølge direktivet omfatter begrebet forretningshemmelighed oplysninger, der opfylder følgende krav:

a) de er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller 
sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for 
personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger

b) de har handelsværdi, fordi de er hemmelige

c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet 
underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

I præamblen til direktivet karakteriseres forretningshemmeligheder kort som værdifuld fortrolig know-
how og værdifulde fortrolige forretningsoplysninger, der skal forblive fortrolige.

Definitionen er i direktivets præambelbetragtning nr. 14 formuleret således, at den omfatter knowhow, 
forretningsoplysninger og teknologiske oplysninger i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interes-
se i hemmeligholdelse af dem og en berettiget forventning om, at de forbliver hemmeligholdte. Desuden 
skal sådan knowhow eller sådanne oplysninger have faktisk eller potentiel handelsværdi, f.eks. hvor 
uautoriseret erhvervelse, brug eller videregivelse heraf vil kunne skade interesserne hos den person, 
som lovligt kontrollerer dem, på en måde, der undergraver den pågældende persons videnskabelige og 
tekniske potentiale, forretningsmæssige eller finansielle interesser, strategiske placering eller evne til at 
konkurrere.

Definitionen på en forretningshemmelighed udelukker ifølge præambelbetragtning nr. 14 ubetydelige 
oplysninger og de erfaringer og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansæt-
telse. Definitionen udelukker også oplysninger, som er almindeligt kendte blandt eller er lettilgængelige 
for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger.

Direktivets artikel 2 indeholder endvidere en definition af tre øvrige begreber, som benyttes i direkti-
vet. Begreberne omtales i bemærkningerne til § 2.

2.3.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det fremgår af præambelbetragtning nr. 14, at det er vigtigt at vedtage en ensartet definition af forret-
ningshemmeligheder uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse.

For at sikre et harmoniseret og ensartet begreb foreslås det, at definitionen af en forretningshemmelighed 
implementeres direktivnært. Definitionen af en forretningshemmelighed i den foreslåede bestemmelse i § 
2 svarer derfor med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 2.

Kravene i den foreslåede bestemmelse harmonerer med de overordnede karakteristika for begrebet 
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erhvervshemmeligheder, som benyttes i markedsføringslovens § 23. Definitionen i lovforslagets § 2 
harmonerer ligeledes med definitionen i artikel 39 i TRIPS-aftalen (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights), der handler om beskyttelse af fortrolig information.

2.4. Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

2.4.1. Gældende ret

Efter gældende dansk ret er der i markedsføringslovens § 23 en beskyttelse af erhvervshemmelighe-
der. Bestemmelsen har til formål at sikre en beskyttelse af mod ansattes og samarbejdspartneres uretmæs-
sige udnyttelse af en erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger. Bestemmelsen 
er udtryk for, at en erhvervsdrivende har krav på, at visse forhold vedrørende produktion eller ind-
købs- og salgsorganisationen, der har særlig betydning for virksomhedens konkurrenceevne, bevares for 
vedkommende virksomhed og ikke af dens ansatte eller medindehavere benyttes uden for virksomheden 
eller gives videre til andre.

Derudover er såkaldt ”industrispionage” kriminaliseret i straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekræn-
kelser.

Efter dansk ret gives der ikke eneret til fortrolig information, og det er tilladt for konkurrerende virksom-
heder at komme i besiddelse af samme viden med egen indsats og skabelse.

Der findes i dag i gældende dansk ret ikke en konkret bestemmelse om lovlig erhvervelse, brug og 
videregivelse af forretningshemmeligheder.

Det følger modsætningsvist af § 23 i markedsføringsloven, der omhandler erhvervshemmeligheder, at 
viden eller information, der er udtryk for almindelig brancheindsigt eller generel erhvervserfaring, som 
kan forventes af en fagmand på området, falder uden for anvendelsesområdet af § 23. De oplysninger, 
som en virksomhed giver fra sig om sine produkter, falder også uden for bestemmelsen. Det kan efter 
omstændighederne f.eks. være kundekompendier eller serviceaftaler.

Uden for anvendelsesområdet for § 23 falder også såkaldt ”reverse engineering”, der er betegnelsen 
for det forhold, at der foretages en teknisk, kemisk eller lignende undersøgelse af et produkt, der er 
tilgængeligt på markedet, for derigennem at afdække de bagvedliggende forretningshemmeligheder. En 
virksomheds faktiske markedsførte produkter udgør ikke en forretningshemmelighed, og derfor kan 
oplysninger udvundet ved reverse engineering anvendes lovligt.

Oplysninger, som en virksomhed giver fra sig om sine produkter, falder ligeledes uden for bestemmelsens 
anvendelsesområde.

2.4.2. Direktivet

Det følger af direktivets artikel 3, at erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig 
handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved uafhængig opdagelse eller skabelse eller obser-
vation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået 
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adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og personen ikke 
er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden.

Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes endvidere som en lovlig handling, hvis erhvervelsen 
sker ved udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i 
overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis eller enhver anden praksis, som under de 
givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig erhvervspraksis.

Det følger videre af direktivets artikel 3, stk. 2, at erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretnings-
hemmelighed betragtes som lovlig, i det omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan 
erhvervelse, brug eller videregivelse.

Det fremgår af præambelbetragtning nr. 18, at det efter direktivet betragtes som lovligt at erhverve, 
bruge eller videregive forretningshemmeligheder, når loven kræver eller tillader det. Dette vedrører 
navnlig erhvervelse og videregivelse af forretningshemmeligheder i forbindelse med udøvelse af arbejds-
tagerrepræsentanters ret til information, høring og deltagelse i overensstemmelse med EU-retten og 
national ret og praksis og kollektivt forsvar af arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser, herunder 
medbestemmelse, samt erhvervelse eller videregivelse af forretningshemmeligheder i forbindelse med 
lovpligtig revision, der foretages i henhold til EU-retten eller national ret. At betragte erhvervelse af 
forretningshemmeligheder som lovlig bør dog være med forbehold af fortrolighedsforpligtelser for så vidt 
angår forretningshemmeligheder med begrænsninger i anvendelsen heraf, som EU-retten eller national ret 
måtte pålægge modtageren eller erhververen af sådanne oplysninger.

Det fremgår videre af præambelbetragtning nr. 18, at direktivet ikke fritager offentlige myndigheder fra 
de fortrolighedsforpligtelser, som de er underlagt for så vidt angår oplysninger videregivet af forretnings-
hemmelighedshavere, uanset om disse forpligtelser er fastsat i EU-retten eller i national ret. Sådanne 
fortrolighedsforpligtelser vedrører bl.a. forpligtelser for så vidt angår oplysninger, der fremsendes til 
ordregivende myndigheder i forbindelse med udbudsprocedurer.

2.4.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det følger af direktivets artikel 3, stk. 1, litra a og b, at erhvervelse af en forretningshemmelighed 
betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved uafhængig opdagelse 
eller skabelse eller observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som 
offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddel-
se af, og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af 
forretningshemmeligheden.

Det samme gælder efter dansk ret, hvor der ikke gives eneret til fortrolig information, og det er tilladt for 
konkurrerende virksomheder at komme i besiddelse af samme viden med egen indsats og skabelse.

Efter dansk ret er forretningshemmeligheder alene beskyttet mod misbrug i form af ulovlig erhvervelse, 
brug eller videregivelse, mens erhvervelse af forretningshemmeligheder, der sker ved enten uafhængig 
opdagelse eller reverse engineering er tilladt. Ligeledes betragtes en virksomheds faktisk solgte produkter 
ikke som værende en forretningshemmelighed.
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Det fremgår i lighed hermed af direktivets præambelbetragtning nr. 16, at bestemmelserne i direktivet 
med henblik på innovation og for at fremme konkurrencen ikke bør skabe nogen form for eneret til 
knowhow eller oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder. Det bør derfor fortsat være 
muligt at gøre en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger. Omvendt konstruktion 
(reverse engineering) af et lovligt erhvervet produkt bør anses for at være en lovlig måde at erhverve 
oplysninger på, medmindre andet er fastsat ved aftale. Friheden til at indgå sådanne aftaleordninger kan 
imidlertid være begrænset ved lov.

Direktivets artikel 3, stk. 1, litra a og b, medfører dermed ikke en materiel ændring af dansk ret. Dog er 
det i forhold til dansk ret nyt, at direktivet beskriver lovligheden af en uafhængig opdagelse eller reverse 
engineering, og det foreslås på den baggrund, at der indsættes en bestemmelse i lovens § 3, stk. 1, nr. 1-2 
herom.

Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c og d, fastsætter, at det er lovligt at erhverve forretningshemmeligheder, 
når loven kræver eller tillader det. Dette vedrører navnlig erhvervelse af forretningshemmeligheder 
i forbindelse med udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters ret til information, høring og deltagelse i 
overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis og kollektivt forsvar af arbejdstageres og 
arbejdsgiveres interesser, herunder medbestemmelse, samt erhvervelse eller videregivelse af forretnings-
hemmeligheder i forbindelse med lovpligtig revision, der foretages i henhold til EU-retten eller national 
ret.

Tilsvarende bestemmelser findes ikke i dansk ret, hvorfor det foreslås, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra 
c og d, gennemføres ved forslagets § 3, stk. 1, nr. 3 og 4.

2.5. Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

2.5.1. Gældende ret

Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af erhvervshemmeligheder er i dag reguleret i markedsførings-
lovens § 23 og bl.a. i straffelovens §§ 263, 264 og 264 c.

Beskyttelsesobjektet i markedsføringsloven er ”erhvervshemmeligheder”. Begrebet erhvervshemmelighe-
der i markedsføringsloven harmonerer med begrebet forretningshemmeligheder i direktivet, jf. nærmere 
afsnit 2.5.3 nedenfor. Begrebet erhvervshemmelighed omfatter dels hemmeligheder, der knytter sig til 
omsætningen af produkter, dels hemmeligheder, der har forbindelse til produktionen. En erhvervshemme-
lighed kan også bestå af elementer fra begge kategorier, og erhvervshemmeligheder kan angå enhver 
teknisk foranstaltning, som udnyttes i produktionen.

Erhvervshemmeligheder kan f.eks. udgøre en opfindelse, som opfylder betingelserne for at kunne patent-
eres, men som virksomheden ikke ønsker offentliggjort. Hemmelighedens tekniske kvalitet kan også være 
så beskeden, at der ikke vil være grundlag for patent, men hemmelighedens udnyttelse kan dog indebære 
en væsentlig fordel og dermed begrunde en interesse i, at forholdet ikke kommer til konkurrenternes 
kundskab.

Erhvervshemmeligheder kan også bestå i en særlig hensigtsmæssig indrettet salgs- og indkøbsorganisati-
on, kendskab til kundeemner, indkøbsmuligheder og markedsanalyser.
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Erhvervshemmeligheder dækker således over informationer af forskellig art. Det kan være kommerciel 
information, teknisk information eller knowhow.

Kommercielle hemmeligheder kan f.eks. være en liste over virksomhedens leverandørforbindelser eller en 
virksomheds markedsanalyser. Teknisk information kan f.eks. være procesmetoder eller oplysninger om 
en virksomheds serviceapparat, mens knowhow kan bestå af en generel sum viden, som udgør et samlet 
erfaringssæt.

For at der kan være tale om en erhvervshemmelighed, må det almindeligvis kræves, at der er tale om 
informationer om en virksomheds interne forhold af betydning for virksomhedens position på markedet, 
og som faktisk holdes skjult for offentligheden. Hemmeligholdelsen kan f.eks. ske ved, at informationen 
kun er kendt af et begrænset antal personer og er undergivet en form for sikkerhedsrestriktioner. Det 
er imidlertid ikke et krav, at virksomheden har tilkendegivet disse restriktioner, f.eks. ved at stemple 
dokumenter med ”fortroligt” eller lignende.

Markedsføringslovens § 23 anvendes typisk i dag sammen med markedsføringslovens § 3, stk. 1, om 
erhvervsdrivendes pligt til at udvise god markedsføringsskik og § 4 om erhvervsdrivendes pligt til at 
udvise god erhvervsskik, og de to bestemmelser danner således sammen med § 23 en bred beskyttelse 
mod ulovlig erhvervelse af erhvervshemmeligheder.

Det er en forudsætning for anvendelsen af markedsføringslovens § 23, at krænkeren står i et tjeneste- eller 
samarbejdsforhold til virksomheden eller i øvrigt har lovlig adgang til virksomheden.

Såfremt krænkeren ikke står i et tjeneste- eller samarbejdsforhold eller ikke har lovlig adgang til virksom-
heden, kan der efter omstændighederne være tale om strafbare handlinger, som f.eks. er omfattet af 
straffelovens §§ 263, 264 og 264 c, jf. nærmere om disse bestemmelser nedenfor.

Uden for anvendelsesområdet af § 23 falder almindeligt branchekendskab og almindelige faglige erfarin-
ger. De oplysninger, som en virksomhed selv giver fra sig om sine produkter, falder også uden for 
bestemmelsen.

Når en virksomhed først har solgt et produkt, og konkurrenter herefter gennem målinger og undersøgelser 
f.eks. kan finde frem til et produkts sammensætning, såkaldt reverse engineering, er der ikke tale om 
ulovlig erhvervelse af en erhvervshemmelighed.

Gerningsindholdet i markedsføringslovens § 23, stk. 1, er realiseret, når den pågældende ”på utilbørlig 
måde skaffer sig eller forsøger at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshem-
meligheder”.

Det forhold, at der skal være tale om utilbørlighed, dækker over, at erhvervelsen sker uden virksomhedens 
samtykke, eller at erhververen uden i øvrigt at have en særlig adkomst skaffer sig rådighed over en 
erhvervshemmelighed.

Markedsføringslovens § 23, stk. 2, dækker viderebringelse eller benyttelse af erhvervshemmeligheder, 
som den pågældende har fået kendskab til på retmæssig måde. Gerningsindholdet i § 23, stk. 2, er realise-
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ret, når de erhvervshemmeligheder, som den pågældende ligger inde med, ubeføjet viderebringes eller 
benyttes af den pågældende i forhold til de forudsætninger, den pågældende har modtaget informationerne 
under.

Viderebringelse kan bestå i, at den pågældende overlader informationerne til en tredjemand, f.eks. en 
underleverandør eller anden samarbejdspartner.

Strafferetligt gælder forbuddet i markedsføringslovens § 23, stk. 2, i tre år efter tjenesteforholdets ophør, 
mens der civilretligt ikke gælder en sådan grænse, hvorfor det er op til domstolene at vurdere, hvor lang 
tid beskyttelsen gælder.

Markedsføringslovens § 23, stk. 4, omfatter tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter modeller og 
lignende, der er blevet betroet den pågældende samarbejdspart, og supplerer bestemmelsen i stk. 2.

Det er ikke muligt udtømmende at opregne de genstande, der er beskyttet. I almindelighed drejer det sig 
om rørlige ting, der tjener som forbillede ved fremstilling af nye genstande, eller som giver anvisning på 
en bestemt teknisk fremgangsmåde.

Endvidere omfattes udkast til kalkulationer og beskrivelser, der er udarbejdet f.eks. til brug ved tilbuds-
afgivelse, licitationer mv. Mundtlige anvisninger på et arbejdes udførelse og lignende falder uden for 
bestemmelsen.

Beskyttelsen kræver, at materialet skal være betroet i anledning af udførelsen af et arbejde eller i 
øvrigt i erhvervsøjemed. Det kan være udtrykkeligt tilkendegivet, at materialet ikke må anvendes til den 
pågældendes egne formål eller komme uvedkommende i hænde. En sådan tilkendegivelse er dog ikke 
påkrævet, idet betroelsesforholdet kan fremgå af materialet selv eller af de omstændigheder, hvorunder 
det er overdraget.

Beskyttelsen gælder over for enhver, der har fået materialet betroet med henblik på udførelsen af et 
arbejde. Bestemmelsen omfatter således både den erhvervsdrivendes ansatte og enhver anden, der har 
fået materialet betroet i erhvervsøjemed. Det kan f.eks. være underleverandører, personer der har fået 
materialet overgivet til reproduktion eller i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Efter markedsføringslovens § 23, stk. 5, er det ulovligt for en erhvervsdrivende at benytte erhvervshem-
meligheder, såfremt kendskab til eller rådighed over disse er opnået i strid med § 23, stk. 1-4.

Den strafferetlige sanktion for overtrædelse af markedsføringslovens § 23 er bøde eller fængsel indtil 
1 år og 6 måneder, jf. markedsføringslovens § 37, stk. 5, medmindre straffelovens § 299 a bringes i 
anvendelse. Strafferammen i straffelovens § 299 a er fængsel indtil 6 år.

Strafferetlig forfølgelse forestås af anklagemyndigheden efter den forurettedes begæring, jf. markedsfø-
ringslovens § 37, stk. 5.

Som nævnt ovenfor kan bl.a. straffelovens §§ 263, 264 og 264 c efter omstændighederne finde anven-
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delse, såfremt krænkeren ikke står i et tjeneste- eller samarbejdsforhold eller har lovlig adgang til 
virksomheden.

Såkaldt ”industrispionage” er kriminaliseret i straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser. Det 
følger af straffelovens § 263, stk. 1, at den, der 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller 
anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til 
andres gemmer eller 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, 
telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv 
deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 
måneder. Det følger endvidere af straffelovens § 263, stk. 2, at den, der uberettiget skaffer sig adgang til 
en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Straffen efter § 263, stk. 1 og 2, kan stige til fængsel i indtil 
6 år, bl.a. hvis handlingen begås med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en 
virksomheds erhvervshemmeligheder, jf. § 263, stk. 3.

Det følger endvidere af straffelovens § 264, at bl.a. den, der uberettiget skaffer sig adgang til fremmed 
hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Begås handlin-
gen med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med en virksomheds erhvervshemmeligheder, kan 
straffen stige til fængsel indtil 6 år.

Straffelovens § 264 c indeholder en bestemmelse om, at straffebestemmelserne i bl.a. straffelovens § 263 
og § 264 finder tilsvarende anvendelse også på den, der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig 
eller uberettiget udnytter oplysninger, der er fremkommet ved overtrædelsen. Herudover er f.eks. tyveri, 
hæleri, mandatsvig og lignende også kriminaliseret i straffeloven.

2.5.2. Direktivet

Det fremgår af direktivets artikel 4, stk. 1, at medlemsstaterne sikrer, at forretningshemmelighedshavere 
har ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i direktivet, med 
henblik på at forhindre eller opnå adgang til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
deres forretningshemmelighed.

Det fremgår af direktivets artikel 4, stk. 2, at erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretnings-
hemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden 
erhverves ved:

a) uautoriseret adgang til, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller 
elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en 
forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af

b) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervs-
praksis.

Det fremgår af direktivets artikel 4, stk. 3, at brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden 
forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemme-
ligheden bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:
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a) vedkommende har erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt

b) vedkommende har misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregi-
ve forretningshemmeligheden eller

c) vedkommende har misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse 
forretningshemmelighedens brug.

Det fremgår videre af direktivets artikel 4, stk. 4, at erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret-
ningshemmelighed også betragtes som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for erhver-
velsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at 
forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte eller indirekte fra en anden person, som brugte 
eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

Det fremgår endelig af direktivets artikel 4, stk. 5, at produktion, udbud til salg eller markedsføring 
af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå også 
betragtes som ulovlig brug af en forretningshemmelighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, 
vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet 
brugt ulovligt, jf. stk. 3.

Det fremgår af præambelbetragtning nr. 15, at det også er vigtigt at fastlægge, under hvilke omstændig-
heder retlig beskyttelse af forretningshemmeligheder er berettiget. Derfor er det nødvendigt at definere 
adfærd og praksis, som skal betragtes som ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretnings-
hemmelighed.

Det fremgår af præambelbetragtning nr. 16, at bestemmelserne i direktivet med henblik på innovation 
og for at fremme konkurrencen ikke bør skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, 
der er beskyttet som forretningshemmeligheder. Det bør derfor fortsat være muligt at gøre en uafhængig 
opdagelse af samme knowhow eller oplysninger. Omvendt konstruktion (reverse engineering) af et lovligt 
erhvervet produkt bør anses for at være en lovlig måde at erhverve oplysninger på, medmindre andet er 
fastsat ved aftale. Friheden til at indgå sådanne aftaleordninger kan imidlertid være begrænset ved lov.

2.5.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Direktivets artikel 4 sondrer mellem erhvervelse, brug og videregivelse ved beskrivelsen af den forbudte 
adfærd. Markedsføringslovens § 23 forbyder i stk. 1, det utilbørlige kendskab til eller rådighed over 
virksomhedens erhvervshemmeligheder – som svarer til direktivets ”erhvervelse” – og i markedsførings-
lovens § 23, stk. 2, forbydes det ubeføjet at viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Dette 
svarer til direktivets formulering om ”brug og videregivelse”.

Markedsføringslovens § 23 dækker således som direktivets artikel 4 både den uretmæssige erhvervelse, 
brug og videregivelse af erhvervshemmeligheder. Endvidere udelukker samtykke både i gældende dansk 
ret og i direktivet, at handlingen kan kvalificeres som misbrug.

Markedsføringslovens § 23 anvender udtrykket ”erhvervshemmeligheder”, mens direktivet anvender 
udtrykket ”forretningshemmeligheder”, jf. direktivets artikel 2.

2017/1 LSF 125 24

34



Grundlæggende kan der opstilles nogle overordnede principper for, hvornår der er tale om en erhvervs-
hemmelighed i markedsføringslovens forstand.

For det første må oplysningerne ikke være alment tilgængelige. Det vil sige, at der ikke er tale om almen 
viden, almindelig brancheindsigt eller ansattes generelle erhvervserfaring. Dette svarer til direktivets 
artikel 2, stk. 1, litra a.

For det andet skal der være tale om oplysninger, der har en økonomisk værdi. Det betyder f.eks., at 
hemmeligheden har en betydning for en given virksomheds position på et marked. Dette svarer til 
definitionen i direktivets artikel 2, stk. 1, litra b.

For det tredje skal oplysningen være hemmelig, det vil sige, at virksomheden behandler oplysningerne 
som interne, og at oplysningerne er underlagt et vist niveau af fortrolighed eller beskyttelse. Det kan 
også være oplysninger, der alene er delt med en snæver personkreds i virksomheden. Dette svarer til 
definitionen i direktivets artikel 2, stk. 1, litra c.

Kravene til, hvornår der i dag efter markedsføringsloven er tale om en erhvervshemmelighed, svarer 
dermed til direktivets definition af ”forretningshemmeligheder”. Som følge heraf, er det heller ikke 
nødvendigt at ændre begrebet ”erhvervshemmeligheder” i straffeloven.

Markedsføringslovens § 23 beskytter virksomheden mod, at nogen, som har et tilknytningsforhold til 
virksomheden uretmæssigt erhverver, bruger eller videregiver erhvervshemmeligheder.

Direktivets beskyttelse rækker således videre end markedsføringslovens § 23, idet direktivet også beskyt-
ter forretningshemmeligheder, som personer uden tilknytning til virksomheden uretmæssigt erhverver, 
bruger eller videregiver. Dette område er i dag kriminaliseret i straffeloven.

Det foreslås, at den foreslåede bestemmelse i § 4 på samme måde som direktivets artikel 4 skal dække 
både personer, der har et tilknytningsforhold til virksomheden, samt personer uden tilknytning til virk-
somheden. Dette vil bl.a. medføre, at både personer, der har et tilknytningsforhold til virksomheden, og 
personer uden tilknytning til virksomheden, er dækket af de civilretlige sanktioner i lovforslaget.

Strafferetligt foreslås det at videreføre den nuværende opdeling, hvorefter personer, der indefra i virksom-
heden på utilbørlig måde benytter erhvervshemmeligheder eller tekniske tegninger, fremover skal kunne 
straffes efter lov om forretningshemmeligheder, jf. lovforslagets § 17, medens udefra kommende personer 
skal kunne straffes efter straffeloven.

Det er vurderingen, at direktivets artikel 4 om ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder for så vidt 
angår personer uden tilknytning til virksomheden allerede er dækket bl.a. af straffelovens §§ 263, 264 og 
264 c, og at der ikke er behov for en justering af disse bestemmelser for at gennemføre direktivet på dette 
område. Det bemærkes i den forbindelse, at straffelovens bestemmelser om bl.a. industrispionage ikke 
indeholder begrænsninger i, hvilken personkreds, der kan være gerningsmænd.

I forhold til ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder fra nogen, som har et tilknytningsforhold 
til virksomheden, er det vurderingen, at markedsføringslovens § 23 grundlæggende dækker de samme 
forhold, som direktivets artikel 4, med de undtagelser der følger af direktivet, og materielt vil en 
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gennemførelse af direktivets artikel 4 ikke kræve ændringer af dansk ret for så vidt angår, hvad der 
kan kvalificeres som misbrug af en forretningshemmelighed, jf. nærmere nedenfor.

Direktivets artikel 4 adskiller sig dog formelt fra den gældende regel i markedsføringslovens § 23, idet 
direktivet bl.a. opererer med en oplistning af den kriminaliserede adfærd, mens markedsføringslovens 
§ 23 beskriver ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder i mere generelle 
vendinger.

Derudover indeholder direktivet i artikel 4, stk. 2, litra b, en retlig standard, idet erhvervelse af en 
forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke er en ulovlig handling, hvis 
den erhverves ved enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med 
redelig erhvervspraksis.

Denne retlige standard – redelig erhvervspraksis – er i dag indeholdt i markedsføringslovens §§ 3 og 
4. Den retlige standard i direktivets artikel 4, stk. 2, litra b, er derfor allerede indeholdt i dansk ret, blot 
ikke i ordlyden af markedsføringslovens § 23, men som en del af markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4.

Markedsføringslovens § 23 anvendes typisk i dag sammen med markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4, 
og disse bestemmelser danner således en bred beskyttelse mod ulovlig erhvervelse af erhvervshemmelig-
heder. Det forudsættes, at markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4 forsat kan anvendes i samspil med § 4 i 
lov om forretningshemmeligheder.

Derudover findes der i direktivets artikel 4 et forbud mod hæleri af den beskyttede information. Et sådant 
forbud findes også i markedsføringslovens § 23, stk. 5.

Samlet set er den forbudte adfærd i direktivets artikel 4 allerede indeholdt i dansk rets beskrivelse af de 
ulovlige handlinger – dvs. både markedsføringslovens § 3, stk. 1, § 4 og § 23 – idet disse bestemmelser 
har til formål at forhindre uretmæssig tilegnelse, brug og videregivelse af den fortrolige information.

På den baggrund foreslås det, at markedsføringslovens § 23 om ulovlig erhvervelse af forretningshemme-
ligheder ophæves, og at der indføres en bestemmelse, der i ordlyd og opbygning svarer til direktivets 
artikel 4 om ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder, jf. lovforslagets § 4.

Den foreslåede bestemmelse omfatter den situation, at en person, der i anledning af udførelsen af arbejde 
eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller 
lignende, ikke ubeføjet må benytte dette eller sætte andre i stand hertil. Dermed videreføres den gældende 
retstilstand efter markedsføringslovens § 23, stk. 4, jf. lovforslagets § 4.

Bestemmelsen medfører dermed i praksis overordnet ikke en materiel ændring i forhold til gældende 
dansk ret for så vidt angår, hvad der kvalificeres som misbrug af en forretningshemmelighed.

Dog adskiller den foreslåede § 4 sig formelt fra markedsføringslovens § 23, da den foreslåede bestemmel-
se i lighed med direktivets artikel 4 anvender en konkret oplistning af forbudt adfærd, mens markedsfø-
ringslovens § 23 alene beskriver de ulovlige handlinger i mere generelle vendinger.
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Som nævnt ovenfor under afsnit 2.5.1 indeholder markedsføringslovens § 23, stk. 2, en regel om, at 
den der står i et tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et hverv for 
denne, og som har fået kendskab til eller rådighed over en forretningshemmelighed, ikke ubeføjet må 
viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet gælder i tre år efter tjenesteforholdets, 
samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.

Den gældende regel i markedsføringslovens § 23, stk. 2, videreføres ikke med lovforslaget. Det er 
vurderingen, at den situation, der i dag er omfattet af markedsføringslovens § 23, stk. 2, er indeholdt 
i direktivets artikel 4, og gennemført ved lovforslagets § 4, stk. 2, nr. 2, der bestemmer, at brug eller 
videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes 
som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, som har 
misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshemme-
ligheden.

Den gældende tidsfrist på 3 år i markedsføringslovens § 23, stk. 2, videreføres ikke med lovforslaget, da 
det er vurderingen, at denne frist ikke er forenelig med direktivets beskyttelse mod ulovlig videregivelse.

Det bemærkes hertil, at det følger af de specielle bemærkninger til § 23 i forslag L 40 til lov om markeds-
føring fra folketingstidende samling 2016-17, sektion A, at ansættelsesklausulloven finder anvendelse 
forud for den gældende § 23, stk. 2, i markedsføringsloven, som ophæves med dette lovforslag. Der æn-
dres med dette lovforslag ikke på ansættelsesklausullovens status i forhold til dette lovforslags § 4, stk. 2, 
nr. 2 og 3. Det betyder, at hvis der er indgået aftale om en ansættelsesklausul mellem en lønmodtager og 
en arbejdsgiver i overensstemmelse med ansættelsesklausulloven, gælder denne. Er ansættelsesklausulen 
ophørt, er lønmodtageren ikke længere omfattet af ansættelsesklausulsloven.

Det er vurderingen, at der ikke er behov for justering af straffelovens regler om industrispionage i straffe-
lovens §§ 263, 264 eller 264 c eller af andre bestemmelser i straffeloven som følge af en gennemførelse af 
direktivet, idet dog straffelovens § 299 a skal konsekvensrettes.

2.6. Begrænsninger i adgang til foranstaltninger, procedurer og retsmidler

2.6.1. Gældende ret

Retten til ytringsfrihed er i dansk ret bl.a. beskyttet i grundlovens § 77. Det følger af grundlovens § 77, 
at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domsto-
lene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. På trods af forbuddet 
mod censur og andre forebyggende forholdsregler er det antaget i den statsretlige teori og accepteret i 
retspraksis, at grundloven ikke er til hinder for at nedlægge forbud mod offentliggørelsen af en ytring, 
hvis det kan godtgøres, at der vil ske uoprettelig skade, eller formålet i øvrigt vil forspildes, hvis der ikke 
gribes ind før offentliggørelsen, jf. Jens Peter Christensen m.fl.: Grundloven med kommentarer (2015), 
side 501.

Som et eksempel fra retspraksis, hvor der ikke var grundlag for at nedlægge et forbud mod offentlig-
gørelsen af en ytring over for et nyhedsmedie, kan nævnes Højesterets kendelse af 12. april 2010 
(sag 7/2010). Højesteret udtalte, at et forbud mod et nyhedsmedies offentliggørelse af optagelser er et 
indgreb i ytrings- og informationsfriheden, som kun kan foretages, såfremt tungtvejende grunde taler 
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herfor. Højesteret henviste herved til principperne bag grundlovens § 77 og Den Europæiske Menneske-
rettighedskonventions artikel 10.

I forhold til dansk ansættelsesret er reguleringen af whistleblowing opdelt, så der bl.a. skelnes mellem 
offentlige myndigheder og private virksomheder, og blandt private virksomheder i øvrigt skelnes mellem 
den finansielle og den ikke-finansielle sektor. Private virksomheder er ikke underlagt de samme regler 
som offentlige myndigheder. Det er navnlig de forvaltningsretlige regler, der stiller en række krav til 
myndigheder.

Videregivelse af en forretningshemmelighed fra en lønmodtager til dennes arbejdstagerrepræsentant er 
reguleret i markedsføringslovens § 23, stk. 2, hvorefter ansatte ikke ubeføjet må viderebringe eller benytte 
forretningshemmeligheder.

2.6.2. Direktivet

Direktivets artikel 5 indeholder en række undtagelser, der indebærer, at ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af forretningshemmeligheder under visse omstændigheder fører til, at en anmodning om de 
foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i direktivet, skal afvises.

Det fremgår af artikel 5, litra a, at en anmodning om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, 
der er omhandlet i direktivet, afvises, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forret-
ningshemmeligheden fandt sted for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed som fastsat i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("Chartret"), herunder respekt for mediefrihed 
og mediernes pluralisme.

Det fremgår af direktivets præambel, at selv om direktivet indeholder bestemmelser om foranstaltninger 
og retsmidler, der kan bestå i at forebygge videregivelse af oplysninger med henblik på at beskytte fortro-
ligheden af forretningshemmeligheder, er det afgørende, at udøvelse af ytrings- og informationsfrihed, 
som omfatter mediefrihed og mediernes pluralisme, jf. artikel 11 i Chartret, ikke begrænses, navnlig med 
hensyn til undersøgende journalistik og beskyttelse af journalistiske kilder (præambelbetragtning nr. 19).

Det fremgår videre, at direktivet er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der bl.a. er anerkendt i Chartret, herunder ytrings- og informationsfriheden (præambelbe-
tragtning nr. 34).

Endelig fremgår det, at direktivet ikke berører udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed som 
fastsat i Chartret, herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme (direktivets artikel 1, stk. 2, 
litra a).

Artikel 5, litra b, vedrører den situation, hvor den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden er foretaget for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktivi-
teter, hvis sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse. Bestemmelsen 
vedrører såkaldt ”whistleblowing”.

I nogle tilfælde kan der være tale om, at erhvervelsen, brugen eller videregivelsen af en forretningshem-
melighed sker som led i et ansættelsesforhold. Den beskyttelse en whistleblower er sikret med direktivets 

2017/1 LSF 125 28

38



artikel 5, litra b, er dog uafhængig af, om erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker som led i et 
ansættelsesforhold, idet indholdet af beskyttelsen går videre end ansættelsesforhold, hvorfor denne tillige 
finder anvendelse på udefrakommendes whistleblowing.

Det fremgår af præambelbetragtning nr. 20 i direktivet, at de fastsatte foranstaltninger, procedurer og 
retsmidler ikke skal begrænse muligheden for whistleblowing. Derfor skal beskyttelsen af forretnings-
hemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en forretningshemmelighed 
er i offentlig interesse, for så vidt som direkte relevante forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige 
aktiviteter afdækkes. Det skal derfor ikke være til hinder for, at de kompetente retslige myndigheder 
kan tillade, at der gøres en undtagelse fra anvendelsen af foranstaltningerne, procedurer og retsmidler i 
tilfælde, hvor sagsøgte havde enhver god grund til at være i god tro om, at dennes adfærd opfyldte de 
relevante kriterier uanset dennes forhold til forretningshemmelighedsindehaveren.

Artikel 5, litra c, vedrører den situation, hvor den påståede videregivelse af forretningshemmeligheden 
er videregivet til arbejdstagernes repræsentanter som led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse 
af deres opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller national ret, hvis videregivelsen var nødvendig 
for varetagelsen af de pågældende opgaver. En sådan videregivelse er ikke lovlig, men kan undtages fra 
de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i direktivet, såfremt betingelserne herfor 
er opfyldt. Da der ikke er tale om en lovlig videregivelse, men en undtagelse til ulovlig videregivelse, 
påhviler det den sagsøgte at bevise, at videregivelsen skete inden for rammerne af undtagelsen.

2.6.3. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Artikel 5, litra a, indebærer ikke ændringer i forhold til, hvad der uanset de foreslåede regler vil følge af 
grundlovens § 77, Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og Chartrets artikel 11.

For at fjerne eventuel tvivl herom foreslås det, at artikel 5, litra a, implementeres i lovforslagets § 5, nr. 
1, således at en anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal afvises af retten, hvis en 
sådan anmodning sker for at udøve informations- og ytringsfriheden, herunder respekt for mediefrihed og 
mediernes pluralisme.

Det foreslås ligeledes, at hvis erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder efter den 
foreslåede § 4 i lovforslaget sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter 
med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse i overensstemmelse med direktivets artikel 5, 
litra b, skal foranstaltninger, procedurer og retsmidler efter loven afvises.

Det foreslås endvidere, at direktivets artikel 5, litra c, implementeres tekstnært med lovforslagets § 5, nr. 
3. Da der ikke er tale om en lovlig videregivelse, men en undtagelse til ulovlig videregivelse, påhviler det 
den sagsøgte at bevise, at videregivelsen skete inden for rammerne af undtagelsen.

2.7. Brug og videregivelse af fortrolige oplysninger, der er fremkommet gennem en retssag

2.7.1. Gældende ret

2.7.1.1. Straffelovens regler om tavshedspligt for offentligt ansatte
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Straffelovens kapitel 16 (§§ 144-157 b) indeholder regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv 
mv.

Det fremgår af straffelovens § 152, stk. 1, at den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller 
hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den 
forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, at hvis det i stk. 1 nævnte forhold begås med forsæt til at skaffe sig 
eller andre uberettiget vinding, eller hvis der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder, kan 
straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor 
videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig 
skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Efter bestemmelsens stk. 3 er en oplysning fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er 
betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige 
hensyn til offentlige eller private interesser.

Det fremgår derudover bl.a. af straffelovens § 152 a, at bestemmelsen i straffelovens § 152 tilsvarende 
finder anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale 
med en offentlig myndighed.

Det fremgår desuden af straffelovens § 152 b, stk. 1, at med samme straf som efter straffelovens § 152 
straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse 
eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn 
til private interesser, og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

Efter straffelovens § 152 c gælder bestemmelserne i §§ 152-152 b også for de pågældendes medhjælpere.

Det fremgår herudover af straffelovens § 152 d, stk. 1, at bestemmelserne i straffelovens §§ 152-152 c 
tilsvarende finder anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig 
eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.

Straffeloven indeholder ikke en nærmere angivelse af, hvilke offentlige eller private interesser som kan 
medføre, at en oplysning må anses for at være fortrolig. Dette må derfor i væsentligt omfang bero på 
normer uden for straffeloven. Blandt sådanne normer findes navnlig forvaltningslovens § 27.

Den omstændighed, at en oplysning er fortrolig, indebærer ikke i sig selv, at der foreligger en krænkelse 
af tavshedspligten, hvis oplysningen videregives til andre. Videregivelse af den fortrolige oplysning skal 
være ”uberettiget”.

Der foreligger således bl.a. ikke en krænkelse af reglerne om tavshedspligt, hvis den person, i hvis 
interesse der er tavshedspligt, har givet fornødent samtykke til videregivelsen.

Selv om der ikke foreligger samtykke, vil videregivelse af fortrolige oplysninger efter omstændighederne 
kunne være berettiget.
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Det vil således afhænge af en konkret vurdering – herunder af oplysningens karakter, til hvem oplysnin-
gen er videregivet og under hvilke omstændigheder – om en videregivelse af en fortrolig oplysning udgør 
et brud på straffelovens almindelige regler om tavshedspligt. Denne konkrete vurdering henhører i sidste 
ende under domstolene.

Det fremgår desuden af straffelovens § 152 e, at bestemmelserne i §§ 152-152 d ikke omfatter tilfælde, 
hvor den pågældende er forpligtet til at videregive oplysningen (§ 152 e, nr. 1), eller handler i berettiget 
varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv (§ 152 e, nr. 2).

Reglen i straffelovens § 152 e, nr. 2, hvorefter tavshedspligten efter bl.a. § 152 ikke omfatter tilfælde, 
hvor den pågældende handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres 
tarv, er et supplement til de almindelige objektive straffrihedsgrunde.

Udtrykket ”almeninteresse” henviser til samfundsmæssig interesse. Spørgsmålet om, hvorvidt videregi-
velsen har været berettiget, skal afgøres efter en konkret vurdering, hvor vigtigheden af formålet med 
videregivelsen afvejes mod den krænkelse, der er forbundet med videregivelsen af de fortrolige oplysnin-
ger.

2.7.1.2. Retsplejelovens regler om tavshedspligt

Retsplejelovens kapitel 12 (§§ 119-130 a) indeholder regler om beskikkelse som advokat og udøvelse af 
advokatvirksomhed.

Det fremgår af retsplejelovens § 129, stk. 1, at bl.a. straffelovens §§ 150-152 tilsvarende finder anven-
delse på advokater samt deres autoriserede fuldmægtige, partnere, personale og andre, som i øvrigt 
beskæftiges i advokatvirksomheden.

Retsplejelovens kapitel 18 (§§ 168-193) indeholder derudover regler om vidner.

Det fremgår af retsplejelovens § 189, at hvis hensynet til fremmede magter, til statens sikkerhed eller til 
opklaring af alvorlige forbrydelser taler derfor, kan retten eller politiet pålægge en person, der er afhørt 
som vidne, tavshedspligt med hensyn til den pågældendes viden om sagen.

Efter § 189, stk. 2, bortfalder pålægget, når sagen er afsluttet. Pålægget kan forinden ophæves af 
retten eller politiet. Politiets nægtelse af at ophæve et pålæg skal efter begæring forelægges retten. Den 
pågældende skal gøres bekendt med adgangen hertil. Overtrædelse af pålægget straffes i medfør af 
bestemmelsens stk. 3 med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

2.7.1.3. Tjenestemandslovens regler om tjenestemandens pligter

Det fremgår af tjenestemandslovens § 10, at tjenestemanden samvittighedsfuldt skal overholde de regler, 
der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som 
stillingen kræver. Ansættelse som dommer sker efter tjenestemandslovens regler.

2.7.2. Direktivet
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Direktivets kapitel III, afdeling 1 (artikel 6-9), indeholder generelle bestemmelser om foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler.

Det fremgår af direktivets artikel 6, stk. 1, at medlemsstaterne skal tilvejebringe de foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler, som er nødvendige for at sikre adgang til civilretlig oprejsning i tilfælde af 
ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Bestemmelsens stk. 2 fastslår 
desuden, at foranstaltningerne skal være fair og rimelige (nr. 1), ikke må være unødigt komplicerede eller 
udgiftskrævende eller indebære urimelige frister eller medføre ubegrundede forsinkelser (nr. 2) og skal 
være effektive og have afskrækkende virkning (nr. 3).

Direktivets artikel 7, stk. 1, fastslår, at de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der foreskrives i 
direktivet, anvendes på en sådan måde, at de står i et rimeligt forhold til krænkelsen (litra a), at der ikke 
opstår hindringer for lovlig samhandel på det indre marked (litra b), og at der ydes garanti mod misbrug 
af dem (litra c).

Direktivets artikel 9 handler om beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager. Det fremgår 
af artikel 9, stk. 1, 1. afsnit, at medlemsstaterne skal sikre, at parterne, deres advokater eller andre 
repræsentanter, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som medvirker i retssager vedrø-
rende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang 
til dokumenter, der indgår som led i de pågældende retssager, ikke har tilladelse til at bruge eller vide-
regive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de kompetente retslige 
myndigheder som svar på en behørigt begrundet anmodning fra en interesseret part har identificeret som 
fortrolige, og som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller adgang. Det fremgår 
endvidere af bestemmelsen, at medlemsstaterne også kan tillade de kompetente retslige myndigheder at 
træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

Det fremgår desuden af direktivets artikel 9, stk. 1, 2. afsnit, at den forpligtelse, der er omhandlet i første 
afsnit af bestemmelsen, forbliver i kraft, når retssagen er afsluttet. Forpligtelsen ophører imidlertid med 
at eksistere, hvis den påståede forretningshemmelighed ved en endelig retsafgørelse konstateres ikke at 
opfylde kravene i direktivets artikel 2, nr. 1 (artikel 9, stk. 1, litra a), eller hvis de pågældende oplysninger 
med tiden bliver almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som 
normalt beskæftiger sig med den type oplysninger (artikel 9, stk. 1, litra b).

Det fremgår i den forbindelse af direktivets præambelbetragtning nr. 24, at det er nødvendigt at stille 
særlige krav, der tager sigte på at beskytte den omstridte forretningshemmelighed under en retssag, som 
indledes for at forsvare den. En sådan beskyttelse bør forblive gældende efter retssagens afslutning og så 
længe, de oplysninger, der udgør forretningshemmeligheden, ikke er i det offentlige rum.

Det fremgår desuden af direktivets artikel 16, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder kan pålægge sanktioner over for enhver person, som ikke overholder eller nægter at 
overholde foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 9, 10 og 12. Det fremgår endvidere 
af bestemmelsen, at sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have 
afskrækkende virkning.

2.7.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
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Direktivets artikel 9, stk. 1, 1. afsnit, fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at parterne, deres advokater 
eller andre repræsentanter, retspersonale, vidner, eksperter og enhver anden person, som medvirker i 
retssager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller 
som har adgang til dokumenter, der indgår som led i de pågældende retssager, ikke har tilladelse til 
at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som de 
kompetente retslige myndigheder som svar på en behørigt begrundet anmodning fra en interesseret part 
har identificeret som fortrolige, og som de er blevet bekendt med som følge af en sådan deltagelse eller 
adgang. Efter bestemmelsen kan medlemsstaterne ligeledes tillade de kompetente retslige myndigheder at 
træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

Som anført i afsnit 2.7.1.1 fremgår det af straffelovens § 152, stk. 1, at den, som virker eller har 
virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, 
hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 
måneder. Retsplejelovens § 129 fastslår, at straffelovens §§ 150-152 tilsvarende finder anvendelse på 
advokater samt deres autoriserede fuldmægtige, partnere, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i 
advokatvirksomheden.

Det vurderes på den baggrund, at forpligtelsen i direktivets artikel 9, stk. 1, 1. afsnit, er opfyldt for 
så vidt angår offentligt ansatte, herunder f.eks. dommere, sagkyndige dommere, dommerfuldmægtige 
og øvrigt retspersonale, samt for advokater, deres fuldmægtige, partnere og andre, der beskæftiges i 
advokatvirksomheden.

Der findes imidlertid ikke regler i dansk ret, der svarer til direktivets artikel 9, stk. 1, 2. afsnit, som 
fastslår, hvor længe efter afslutningen af en retssag personer omfattet af straffelovens §§ 152-152 f er 
forpligtet til ikke at bruge eller videregive fortrolige oplysninger, der er opnået gennem retssagen eller 
gennem dokumenter, der indgår i retssagen. Det vil således efter gældende ret være en konkret vurdering, 
om f.eks. en oplysning, der er blevet offentligt tilgængelig, har bevaret sin fortrolige karakter.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 6, stk. 1, der fastslår, at 
den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som medvirker i en retssag vedrørende 
ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til doku-
menter, der indgår som led i en sådan retssag, kan pålægges strafansvar efter straffelovens §§ 152-152 
f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller påståede 
forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med gennem dennes deltagelse eller 
adgang, og som retten har identificeret som fortrolige. Efter den foreslåede bestemmelse gælder det dog 
ikke, når retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, om definitionen af 
en forretningshemmelighed, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgæn-
gelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

Det foreslås tillige, at der indføres en bestemmelse i lovens § 6, stk. 2, hvorefter den foreslåede § 6, stk. 1, 
finder tilsvarende anvendelse på advokater, samt deres autoriserede fuldmægtige, partnere, personale og 
andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden.

Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre, at advokater samt deres autoriserede fuldmægtige, 
partnere, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden, ligeledes kan pålægges 
strafansvar efter den foreslåede § 6, stk. 1.
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For så vidt angår den øvrige del af personkredsen i direktivets artikel 9, stk. 1, 1. afsnit, findes der ikke 
regler i dansk ret, der generelt forbyder personer, herunder f.eks. sagens parter og vidner, at bruge eller 
videregive oplysninger, som de lovligt har opnået kendskab til gennem deltagelse i en retssag eller adgang 
til dokumenter, der indgår i en retssag.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 6, stk. 3, hvorefter den, der 
uden at være omfattet af den foreslåede § 6, stk. 1 og 2, medvirker i en retssag vedrørende ulovlig erhver-
velse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller har adgang til dokumenter, der indgår 
som led i en sådan retssag, og som uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller 
påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen 
i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige, straffes med 
bøde. Det foreslås tillige, at dette dog ikke skal gælde, når retten har bestemt, at oplysningerne ikke er 
omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart 
tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger. Det sikres 
herved, at direktivets artikel 9, stk. 1, 2. afsnit, ligeledes er gennemført for så vidt angår den del af 
personkredsen, der ikke er omfattet af den foreslåede § 6, stk. 1 og 2.

Bødestraffen for overtrædelse af den foreslåede bestemmelse fastsættes efter straffelovens almindelige 
regler om fastsættelse af bøder.

2.8. Beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager

2.8.1. Gældende ret

2.8.1.1. Retsplejelovens regler om retsmøder

Retsplejelovens kapitel 2 (§§ 28-32 d) indeholder regler om retsmøder.

Det fremgår af retsplejelovens § 28 a, stk. 1, at retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved 
lov eller i medfør af lov. Retsmøder, hvori der afsiges dom, er altid offentlige, jf. stk. 2.

Efter retsplejelovens § 29, stk. 1, kan retten bestemme, at et retsmøde skal holdes for lukkede døre, bl.a. 
når sagens behandling i et offentligt retsmøde vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse, herunder 
når der skal afgives forklaring om erhvervshemmeligheder, jf. § 29, nr. 3.

I civile sager kan der endvidere efter anmodning fra parterne træffes bestemmelse om dørlukning, hvis det 
er af særlig betydning for parterne at undgå offentlighed om sagen, og ingen afgørende offentlig interesse 
strider herimod, jf. retsplejelovens § 29, stk. 2.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at der ved afgørelsen af, om det er af særlig betydning 
for parterne at undgå (eller begrænse) offentlighed om sagen, navnlig må lægges vægt på, om sagen 
indeholder oplysninger om parternes personlige eller forretningsmæssige forhold af en sådan særlig 
karakter, at offentligheden bør kunne udelukkes, selv om der ikke ville være tale om at udsætte parterne 
for en »unødvendig krænkelse, herunder når der skal afgives forklaringer om erhvervshemmeligheder«, 
som ville kunne begrunde dørlukning efter den gældende regel i retsplejelovens § 29, stk. 1, nr. 3. Der 
henvises i den forbindelse til Folketingstidende 2003-04, tillæg A, side 621 f.
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Det fremgår af retsplejelovens § 29 b, stk. 1, at retten træffer afgørelse om dørlukning efter anmodning 
eller af egen drift.

Retsplejelovens § 29 c, stk. 1, fastslår, at afgørelse om dørlukning efter retsplejelovens § 29 træffes ved 
kendelse, efter at parterne og tilstedeværende personer, der er omfattet af retsplejelovens § 172, stk. 1, 2 
eller 4, har haft lejlighed til at udtale sig. Retten kan, især hvis afgørende hensyn til fremmede magter 
eller til sagens oplysning kræver det, ved kendelse bestemme, at også forhandling om, hvorvidt dørene 
skal lukkes, skal foregå for lukkede døre.

Efter § 29 c, stk. 2, kan kendelse om dørlukning efter bestemmelsens stk. 1 afsiges i begyndelsen af 
retsmødet eller i løbet af dette og kan straks eller senere indskrænkes til en del af retsmødet. Kendelsen 
afsiges altid i et offentligt retsmøde.

Efter retsplejelovens § 29 d, er offentlig gengivelse af, hvad der forhandles i retsmøder, der holdes for 
lukkede døre, forbudt, medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet.

Rettens formand kan i medfør af retsplejelovens § 29 e, når særlige grunde taler for det, give andre end 
dem, der har med sagen at gøre, tilladelse til at overvære et retsmøde, der afholdes for lukkede døre. Det 
fremgår bl.a. af bestemmelsen, at de pågældende ikke må give meddelelse om forhandlingen til nogen, 
der ikke har haft adgang til mødet, medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i 
retslokalet.

Efter retsplejelovens § 32 b, stk. 1, straffes overtrædelse af bl.a. § 29 d, § 29 e, 3. pkt., og § 32, stk. 1, 1., 
2. og 3. pkt., med bøde.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 339 a, at retsmøder under forberedelsen, hvor der ikke sker 
bevisførelse til brug for hovedforhandlingen, holdes for lukkede døre, medmindre retten bestemmer 
andet.

2.8.1.2. Retsplejelovens regler om aktindsigt

Retsplejelovens kapitel 3 a (§§ 41-41 h) indeholder regler om aktindsigt.

Det fremgår af § 41, stk. 1, at enhver har ret til aktindsigt i domme og kendelser mv. efter reglerne i 
retsplejelovens §§ 41 a-41 c, 41 e og 41 g. Bestemmelsens stk. 2 fastslår derudover, at den, der uden at 
være part har en særlig interesse i en sag, endvidere har ret til aktindsigt efter reglerne i retsplejelovens §§ 
41 d og 41 e.

Massemedier omfattet af medieansvarsloven har endvidere ret til aktindsigt efter reglen i retsplejelovens 
§ 41 f, jf. bestemmelsens stk. 3. Det fremgår desuden af bestemmelsens stk. 4, at retsplejelovens § 255 a 
indeholder regler om parters aktindsigt i civile sager.

Efter retsplejelovens § 41 a kan enhver forlange at få adgang til at gennemse en doms konklusion, når 
anmodning herom fremsættes inden 1 uge efter dommens afsigelse.
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Det fremgår derudover af retsplejelovens § 41 b, stk. 1, at enhver kan forlange at få udleveret kopi af 
domme og kendelser samt af beslutninger om sagsomkostninger i borgerlige sager.

Retsplejelovens § 41 b, stk. 2, opregner en række oplysninger, som retten til aktindsigt ikke omfatter. Det 
drejer sig bl.a. om forklaringer, der er afgivet i lukkede retsmøder, medmindre dørlukning alene er sket af 
hensyn til ro og orden i retslokalet, jf. stk. 2, nr. 4.

Det fremgår derudover af retsplejelovens § 41 b, stk. 3, at retten til aktindsigt kan begrænses i en række 
særligt opregnede tilfælde. Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor dommen eller kendelsen indeholder 
oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder, og 
offentlighedens indsigt i retssager findes at burde vige for væsentlige hensyn til de pågældende, der ikke 
kan varetages ved anonymisering i medfør af retsplejelovens § 41 e, stk. 4.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 41 c, stk. 1, at hvis der i en sag er anvendt skriftlig forelæggel-
se eller procedure, jf. retsplejelovens §§ 366, 387, 850, 878 og 930 a, har enhver ret til at få udleveret 
kopi heraf, når der er afsagt dom i sagen, medmindre dokumenterne er omfattet af et forbud mod offentlig 
gengivelse, jf. retsplejelovens § 31 b.

Retsplejelovens § 41 c, stk. 2, fastslår, at hvis oplæsning af dokumenter, der indgår i hovedforhandlingen, 
jf. retsplejelovens § 871, stk. 6, undlades, kan disse gennemses i retten den pågældende dag og en uge 
frem.

Det fremgår desuden af retsplejelovens § 41 c, stk. 3, at hvis der i en sag er anvendt endelige påstandsdo-
kumenter eller sammenfattende processkrifter, jf. retsplejelovens § 357, stk. 1 og 2, har enhver ret til at få 
udleveret kopi heraf fra 2 arbejdsdage før hovedforhandlingens begyndelse.

Retsplejelovens § 41 b, stk. 2 og 3, finder i medfør af lovens § 41 c, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Det 
betyder, at retten til aktindsigt ikke omfatter bl.a. forklaringer, der er afgivet i lukkede retsmøder, 
medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet, jf. stk. 2, nr. 4, samt at retten 
til aktindsigt kan begrænses i tilfælde, hvor dokumenterne indeholder oplysninger om enkeltpersoners 
rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder, og offentlighedens indsigt i retssager 
findes at burde vige for væsentlige hensyn til de pågældende, der ikke kan varetages ved anonymisering i 
medfør af retsplejelovens § 41 e, stk. 4.

Det fremgår herudover bl.a. af retsplejelovens § 41 d, stk. 1, at den, der har en individuel, væsentlig 
interesse i et konkret retsspørgsmål, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører 
en borgerlig sag eller en straffesag, herunder indførsler i retsbøgerne, i det omfang dokumenterne har 
betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål. Efter retsplejelovens § 41 d, stk. 2, omfatter 
retten til aktindsigt ikke fortrolige dokumenter, der alene er indgået i en retsmægling, jf. lovens § 277, stk. 
1.

Retsplejelovens § 41 d, stk. 5, fastslår herudover, at retten til aktindsigt kan begrænses i en række 
særligt opregnede tilfælde. Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor dokumentet indeholder oplysninger om 
enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder, og ansøgerens interesse 
i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for væ-
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sentlige hensyn til de pågældende, der ikke kan varetages ved anonymisering i medfør af retsplejelovens 
§ 41 e, stk. 4.

Det fremgår derudover bl.a. af retsplejelovens § 41 e, stk. 4, at hvis det dokument, der søges aktindsigt 
i, indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmelig-
heder, kan den myndighed, der behandler anmodningen om aktindsigt, bestemme, at dokumentet inden 
gennemsynet eller kopieringen anonymiseres, således at de pågældendes identitet ikke fremgår.

Efter retsplejelovens § 41 h, stk. 1, skal det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om 
aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang end fastsat i §§ 41 a-41 g. Der kan gives 
aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om 
tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, 
at retten kan bestemme, at en person uden for domstolene og den offentlige forvaltning har tavshedspligt 
med hensyn til fortrolige oplysninger, som retten videregiver til den pågældende uden at være forpligtet 
hertil. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse på overtrædelse af et sådant 
pålæg om tavshedspligt.

2.8.2. Direktivet

Der henvises til afsnit 2.7.2 for en gennemgang af direktivets artikel 6 og 7 om generelle forpligtelser 
og proportionalitet og procesmisbrug i forbindelse med direktivets bestemmelser om foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler.

Direktivets artikel 9 handler som tidligere anført om beskyttelse af forretningshemmeligheder under rets-
sager. Artikel 9, stk. 2, fastslår i den forbindelse, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder på foranledning af en behørigt begrundet anmodning fra en part kan træffe specifikke 
foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte enhver forretningshemmelighed eller påstået forret-
ningshemmelighed, som bruges, eller som der henvises til under retssagen vedrørende ulovlig erhvervel-
se, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at 
medlemsstaterne også kan tillade de kompetente retslige myndigheder at træffe sådanne foranstaltninger 
på eget initiativ.

Bestemmelsen fastslår derudover, at de foranstaltninger, der er omhandlet i bestemmelsens første afsnit, 
som minimum skal give mulighed for at begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemme-
ligheder eller påståede forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller 
i uddrag, til et begrænset antal personer (artikel 9, stk. 2, litra a), begrænse adgangen til retsmøder, når 
forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til 
den tilsvarende protokol eller udskrifter til et begrænset antal personer (artikel 9, stk. 2, litra b), eller stille 
en ikke-fortrolig udgave af enhver retsafgørelse til rådighed for andre end det begrænsede antal personer, 
jf. artikel 9, stk. 2, litra a og b, hvori de afsnit, der indeholder forretningshemmeligheder, er fjernet eller 
redigeret (artikel 9, stk. 2, litra c).

Det fremgår endelig af direktivets artikel 9, stk. 2, at antallet af personer, jf. artikel 9, stk. 2, litra a og b, 
ikke må overstige det, der er nødvendigt for at sikre sagens parter adgang til effektive retsmidler og til 
en upartisk domstol, og skal omfatte mindst en fysisk person for hver af sagens parter og de respektive 
advokater eller andre repræsentanter for sagens parter.
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Det fremgår derudover af direktivets artikel 9, stk. 3, at når de kompetente retslige myndigheder træffer 
afgørelse om de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, og vurderer deres rimelighed, skal de 
tage hensyn til behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, parternes, 
og hvor det er relevant tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, som parterne, og hvor det er 
relevant tredjeparter, måtte lide som følge af, at sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

Det fremgår af direktivets artikel 9, stk. 4, at behandling af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 
1, 2 eller 3, gennemføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne ydelser.

Det fremgår desuden af direktivets artikel 16, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder kan pålægge sanktioner over for enhver person, som ikke overholder eller nægter at over-
holde foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 9, 10 og 12. Det fremgår endvidere bl.a. 
af bestemmelsen, at sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have 
afskrækkende virkning.

2.8.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.8.3.1. Adgang til sagens dokumenter og retsmøder

Direktivets artikel 9, stk. 2, fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige myndigheder 
på foranledning af en behørigt begrundet anmodning fra en part kan træffe specifikke foranstaltninger, 
som er nødvendige for at beskytte enhver forretningshemmelighed eller påstået forretningshemmelighed, 
som bruges, eller som der henvises til under retssagen vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregi-
velse af en forretningshemmelighed. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at medlemsstaterne også 
kan tillade de kompetente retslige myndigheder at træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

Bestemmelsen opregner en række eksempler på foranstaltninger, som retten som minimum skal have 
mulighed for at iværksætte for at beskytte forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmelig-
heder, der fremkommer under en retssag om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretnings-
hemmeligheder.

Det drejer sig først og fremmest om at begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemme-
ligheder eller påståede forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i 
uddrag, til et begrænset antal personer, jf. direktivets artikel 9, stk. 2, litra a. Dernæst drejer det sig om at 
begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder 
muligvis vil blive videregivet, og til den tilsvarende protokol eller udskrifter til et begrænset antal 
personer, jf. artikel 9, stk. 2, litra b.

Direktivets artikel 9, stk. 2, litra a og b, må forstås således, at det alene er personer ud over parterne og 
deres advokater mv., der skal begrænses i adgangen til sagens dokumenter og retsmøder. Det fremgår 
således af direktivets artikel 9, stk. 2, at antallet af personer, der i medfør af artikel 9, stk. 2, litra a og b, 
skal have adgang til sagens dokumenter og til retsmøder, ikke må overstige det, der er nødvendigt for at 
sikre sagens parter adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, og skal omfatte mindst en 
fysisk person for hver af sagens parter og de respektive advokater eller andre repræsentanter for sagens 
parter.
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Det fremgår endvidere af direktivets præambelbetragtning nr. 25, at den kreds af personer, der skal 
have adgang til sagens dokumenter og til retsmøder, mindst bør bestå af én fysisk person fra hver af 
parterne samt deres respektive advokater og, hvis det er relevant, andre repræsentanter, der er behørigt 
kvalificerede i overensstemmelse med national ret, med henblik på at forsvare, repræsentere eller varetage 
hver parts interesser i retssager, der er omfattet af dette direktiv, og de bør alle have fuld adgang til 
bevismateriale eller retsmøder.

For så vidt angår direktivets artikel 9, stk. 2, litra a, fremgår det af bestemmelsen, at begrænsningen 
i adgangen til sagens dokumenter alene skal angå de dokumenter, som er indgivet af parterne eller 
tredjeparter, i sin helhed eller i uddrag. Det må forstås således, at bestemmelsen alene angår f.eks. 
processkrifter eller bevismateriale, hvorimod domme og kendelser ikke er omfattet.

Der henvises til afsnit 2.8.1.2 for en gennemgang af retsplejelovens regler om aktindsigt i sagens 
dokumenter, herunder om rettens mulighed for at begrænse adgangen til aktindsigt, når dokumenterne 
indeholder oplysninger om virksomheders erhvervshemmeligheder.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 9, stk. 2, litra a, er opfyldt med retsplejelovens regler 
om aktindsigt.

For så vidt angår direktivets artikel 9, stk. 2, litra b, henvises der til afsnit 2.8.1.1 for en gennemgang af 
retsplejelovens regler om retsmøder. Det fremgår bl.a. heraf, at retten i visse tilfælde kan bestemme, at et 
retsmøde skal holdes for lukkede døre, herunder når der skal afgives forklaring om erhvervshemmelighe-
der, jf. § 29, stk. 1, nr. 3, eller hvis det er af særlig betydning for parterne at undgå offentlighed om sagen, 
og ingen afgørende offentlig interesse strider herimod, jf. retsplejelovens § 29, stk. 2. Retsplejelovens 
§ 339 a fastslår desuden, at retsmøder under forberedelsen, hvor der ikke sker bevisførelse til brug for 
hovedforhandlingen, holdes for lukkede døre, medmindre retten bestemmer andet. Rettens formand kan 
dog i medfør af retsplejelovens § 29 e, når særlige grunde taler for det, give andre end dem, der har 
med sagen at gøre, tilladelse til at overvære et retsmøde, der afholdes for lukkede døre. De pågældende 
må ikke give meddelelse om forhandlingen til nogen, der ikke har haft adgang til mødet, medmindre 
dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 9, stk. 2, litra b, er opfyldt med retsplejelovens regler 
om retsmøder.

Det bemærkes i denne forbindelse, at adgangen til aktindsigt i domme og kendelser i medfør af retsple-
jelovens § 41 b, stk. 2, ikke omfatter forklaringer, der er afgivet i lukkede retsmøder, medmindre dørluk-
ning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet. Det samme gør sig i medfør af retsplejelovens § 
41 c, stk. 4, gældende for så vidt angår kopi af skriftlige forelæggelser og procedurer.

Adgangen til aktindsigt efter retsplejelovens § 41 d, stk. 1, for den, der har en individuel, væsentlig 
interesse i et konkret retsspørgsmål, kan desuden begrænses i det omfang, et dokument indeholder 
oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder, og 
ansøgerens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at 
burde vige for væsentlige hensyn til de pågældende, der ikke kan varetages ved anonymisering i medfør 
af § 41 e, stk. 4, jf. retsplejelovens § 41 d, stk. 5, nr. 5.
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2.8.3.2. Ikke-fortrolig udgave af retsafgørelsen

Det fremgår af direktivets artikel 9, stk. 2, litra c, at retten skal have mulighed for at stille en ikke-for-
trolig udgave af enhver retsafgørelse til rådighed for andre end det begrænsede antal personer, der er 
omfattet af direktivets artikel 9, stk. 2, litra a og b. I den ikke-fortrolige udgave af retsafgørelsen, skal de 
afsnit, der indeholder forretningshemmeligheder, være fjernet eller redigeret.

Som anført i afsnit 2.8.1.2 kan enhver efter retsplejelovens § 41 b, stk. 1, forlange at få udleveret kopi 
af domme og kendelser, samt af beslutninger om sagsomkostninger i civile sager. Retten til aktindsigt 
efter retsplejelovens § 41 b, kan dog begrænses i en række særlige tilfælde, herunder hvor dommen eller 
kendelsen indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervs-
hemmeligheder, og offentlighedens indsigt i retssagen findes at burde vige for væsentlige hensyn til de 
pågældende, der ikke kan varetages ved anonymisering i medfør af retsplejelovens § 41 e, stk. 4.

Efter retsplejelovens § 41 e, stk. 4, kan den myndighed, der behandler en anmodning om aktindsigt endvi-
dere bestemme, at dokumentet inden gennemsynet eller kopieringen skal anonymiseres, hvis dokumentet, 
der søges aktindsigt i, indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders 
erhvervshemmeligheder, således at de pågældendes identitet ikke fremgår.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 9, stk. 2, litra c, er opfyldt med retsplejelovens §§ 41 
b og 41 e, stk. 4.

2.8.3.3. Hensyn, som retten skal inddrage ved afgørelse om foranstaltninger til beskyttelse af forretnings-
hemmeligheder

Efter direktivets artikel 9, stk. 3, skal de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om de 
foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 9, stk. 2, og vurderer deres rimelighed, tage hensyn 
til behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en upartisk domstol. Retten skal desuden 
tage hensyn til parternes, og hvor det er relevant tredjeparters, legitime interesser og til eventuel skade, 
som parterne, og hvor det er relevant tredjeparter, måtte lide som følge af, at sådanne foranstaltninger 
efterkommes eller afvises.

Rettens afgørelse efter retsplejelovens kapitel 2 og 3 a indebærer som udgangspunkt en afvejning af, 
hvorvidt hensynet til bl.a. oplysningers fortrolige karakter kan medføre, at udgangspunktet om offentlig-
hed i retsplejen, jf. f.eks. retsplejelovens § 28 a, stk. 1, bør fraviges. Det er vurderingen, at retten i 
denne hensynsafvejning almindeligvis vil inddrage f.eks. parternes og eventuelle tredjeparters legitime 
interesser, samt eventuelle skadevirkninger, som måtte følge af rettens afgørelse. Retten har i denne 
forbindelse f.eks. som led i sin afgørelse efter retsplejelovens § 29, pligt til at give personer, der er 
omfattet af retsplejelovens § 172, stk. 1, 2 eller 4, mulighed for at udtale sig, inden afgørelsen træffes.

Der findes dog ikke regler i dansk ret, der udtrykkeligt fastslår, at retten ved sin afgørelse om aktindsigt 
og adgang til retsmøder skal tage hensyn til de forhold, der er opregnet i direktivets artikel 9, stk. 3.

Selvom dansk ret således umiddelbart vurderes at opfylde forpligtelsen i direktivets artikel 9, stk. 3, 
foreslås det, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 7, der udtrykkeligt fastslår, at når retten i sager 
om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed træffer afgørelse efter 
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retsplejelovens kapitel 2, kapitel 3 a og § 339 a, skal retten tage hensyn til behovet for at sikre adgangen 
til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, samt til parternes og relevante tredjeparters legitime 
interesser, og til eventuel skade, som parterne og relevante tredjeparter måtte lide som følge af, at en 
anmodning om sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

2.9. Foreløbige og sikrende foranstaltninger

2.9.1. Gældende ret

Retsplejelovens kapitel 40 (§§ 411-430) indeholder regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud 
i civile sager.

Efter anmodning kan retten i medfør af retsplejelovens § 411 efter reglerne i retsplejelovens kapitel 40 
ved et forbud eller påbud bestemme, at private og repræsentanter for stat, region og kommune i disses 
egenskab af parter i private retsforhold midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.

Det er ikke udtrykkeligt anført i retsplejeloven, hvilke typer af sager der er omfattet af retsplejelovens 
regler om forbud og påbud, eller hvilke handle- og undladelsespligter et forbud eller påbud kan omfat-
te. Spørgsmålet er dog i vidt omfang belyst i retspraksis.

Det følger således af retspraksis, at reglerne om forbud og påbud kan finde anvendelse på sager om 
erhvervshemmeligheder.

Der henvises i den forbindelse til sagen Højesterets dom af 6. november 2015 (U. 2016.700 H), hvor Hø-
jesteret tog stilling til lovligheden af et midlertidigt forbud om indkøb og afsætning af en række produkter 
og efterfølgende beslaglæggelse til håndhævelse af forbuddet. Sagen udsprang af, at en ansat havde 
overført oplysninger om en virksomheds produkter i forbindelse med sin opsigelse. Højesteret fandt 
bl.a., at den ansatte havde skaffet sig adgang til virksomhedens erhvervshemmeligheder på en utilbørlig 
måde, og at det var sandsynligt, at den ansatte ville benytte eller videregive disse erhvervshemmeligheder 
efter sin fratrædelse, hvorfor der umiddelbart var grundlag for at nedlægge et forbud. Efter en konkret 
vurdering fandt Højesteret dog, at forbuddet gik videre end nødvendigt.

Tilsvarende følger det af retspraksis, at et forbud og påbud kan omfatte f.eks. indkøb, produktion, 
markedsføring, afsætning, import og eksport, samt tilbagekaldelse af krænkende varer.

Der kan i den forbindelse henvises til Østre Landsrets kendelse af 9. oktober 2015 (U. 2016.635 Ø), hvor 
Østre Landsret bl.a. fandt, at betingelserne for at nedlægge et midlertidigt forbud mod markedsføring 
af vaskemiddel i særlige emballager var opfyldt, idet emballagerne indebar en snyltning på en anden 
virksomheds kendetegn. Landsretten påbød desuden den krænkende virksomhed at tilbagekalde en række 
produkter fra sine butikker, distributører og erhvervsmæssige kunder, undtagen slutbrugere.

Der kan endvidere henvises til Højesterets dom af 19. februar 2015 (U. 2015.1782 H), som handlede 
om et af fogedretten nedlagt forbud om anvendelse af særlige betegnelser i forbindelse med produktion, 
import, eksport, markedsføring, og salg af møbler, træmøbler, husholdnings- og køkkenredskaber lavet af 
træ, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler samt julepynt. Sø- og Handelsretten fandt, at det nedlagte 
forbud var lovligt, hvilket blev stadfæstet af Højesteret.
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Der henvises derudover til Højesterets dom af 25. september 2013 (U. 2013.3379 H), hvor Højesteret 
stadfæstede et af fogedretten nedlagt forbud mod salg, markedsføring og produktion, herunder import og 
eksport, af beklædningsgenstande påført et særligt kendetegn.

Der kan endelig henvises til Vestre Landsrets kendelse af 16. januar (U. 2012.1543 V), som handlede om 
salg af konsumis direkte til forbrugerne gennem en franchiseaftale. En tidligere franchisetager og dennes 
ansatte startede en ny virksomhed, hvor de bl.a. benyttede sig af branchespecifikke ansættelsesaftaler, 
turlister og rutebeskrivelser, manualer, forretningsbeskrivelser og instrukser fra den tidligere franchisegi-
ver. På den baggrund nedlagde fogedretten forbud mod den tidligere franchisetager og dennes ansatte 
mod omførsel af konsumis direkte til forbrugerne i et afgrænset geografisk område. Fogedretten nedlagde 
endvidere forbud mod helt eller delvist at fremstille og tilgængeliggøre eksemplarer af turlisterne og 
rutebeskrivelserne, samt mod at viderebringe eller benytte disse. Landsretten stadfæstede fogedrettens 
forbud, idet man dog ændrede den geografiske afgrænsning heraf.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 413, at forbud eller påbud kan meddeles, hvis den part, der 
anmoder om meddelelse af forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at parten har den ret, 
der søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet (§ 413, nr. 1), at modpartens adfærd nødvendiggør, at der 
meddeles forbud eller påbud (§ 413, nr. 2), og at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis 
parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse (§ 413, nr. 3).

Det følger i den forbindelse af retspraksis, at betingelserne i retsplejeloven for meddelelse af forbud og 
påbud, herunder navnlig § 413, nr. 2, bl.a. indebærer en vurdering af, hvorvidt der er tale om en retsstridig 
handling.

Der henvises i den forbindelse til Østre Landsret kendelse af 18. november 2008 (U. 2009.542 Ø) 
vedrørende den daværende § 642, nr. 2, i retsplejeloven (som ved lov nr. 1387 af 23. december 2012 
blev videreført i den gældende § 413 i retsplejeloven). Sagen drejede sig om anvendelse af et patenteret 
aktivstof, idet en virksomhed, som ikke ejede patentet på aktivstoffet, havde ansøgt om markedsføringstil-
ladelse herfor. Landsretten foretog en særskilt vurdering af, hvorvidt der var tale om en handling, der 
stred mod rekvirentens ret, hvilket man fandt var tilfældet, på trods af, at der ikke med ansøgningen om 
markedsføringstilladelsen var sket en patentkrænkelse efter patentloven.

Efter retsplejelovens § 414, stk. 1, kan forbud eller påbud ikke meddeles, når det skønnes, at lovens 
almindelige regler om straf og erstatning og eventuelt en af modparten tilbudt sikkerhed yder parten til-
strækkeligt værn. Retten kan desuden nægte at meddele forbud eller påbud, hvis det vil påføre modparten 
skade eller ulempe, der står i åbenbart misforhold til partens interesse i meddelelse af forbuddet eller 
påbuddet, jf. bestemmelsens stk. 2.

Det fremgår af bemærkningerne til § 414, stk. 2, at bestemmelsen er udtryk for, at der skal foretages en 
proportionalitetsafvejning, og at bestemmelsen kun forudsættes anvendt i de få tilfælde, hvor der består 
en betydelig forskel mellem rekvirentens interesse i nedlæggelse af forbud og de mulige skadevirkninger 
for rekvisitus, jf. Folketingstidende 2012-2013, A, L 47 af 1. november 2012 som fremsat, s. 29.

Retten kan i medfør af retsplejelovens § 415, stk. 1, bestemme, at parten som betingelse for meddelelse 
af forbud eller påbud skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres modparten ved 
forbuddet eller påbuddet. Retten bestemmer sikkerhedens art og størrelse, jf. bestemmelsens stk. 2. Det 
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fremgår af bestemmelsens stk. 3, at hvis retten har stillet krav om sikkerhed, meddeles forbud eller påbud 
først, når den forlangte sikkerhed er stillet. Retten giver parterne besked om tidspunktet for forbuddets 
eller påbuddets meddelelse, såfremt dette tidspunkt ikke allerede er oplyst i et retsmøde i medfør af 
retsplejelovens § 162. Parterne kan efter bestemmelsens stk. 4, når tvisten er opstået, aftale, at forbud og 
påbud kan meddeles uden sikkerhedsstillelse. I sager mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører 
parternes erhverv, kan en sådan aftale også indgås, før tvisten er opstået, jf. stk. 4, 2. pkt. Med erhverv 
sidestilles offentlig virksomhed. Retten kan efter anmodning undtagelsesvis se bort fra en aftale som 
nævnt i bestemmelsens stk. 4, 2. pkt., hvis hensynet til den ene part i særlig grad taler herfor.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 423, stk. 1, at hvis retten meddeler forbud eller påbud, 
kan retten efter anmodning fra den part, der har anmodet om meddelelse af forbuddet eller påbuddet, 
samtidig træffe afgørelse om at beslaglægge rørligt gods, såfremt der er bestemte grunde til at antage, 
at det vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet. Hvis retten finder, at spørgsmålet 
om beslaglæggelse bør behandles særskilt, kan retten henvise spørgsmålet til særskilt behandling ved 
fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

Det beslaglagte opbevares i medfør af § 423, stk. 2, på partens bekostning af retten eller af den, retten 
bemyndiger hertil. Retten kan betinge beslaglæggelse af, at parten stiller sikkerhed for de i § 423, stk. 2, 
nævnte omkostninger. Beslaglæggelse kan endvidere betinges af, at en i medfør af § 415 fastsat sikkerhed 
forhøjes, jf. § 423, stk. 3.

Det fremgår desuden af retsplejelovens § 424, at bistand til opretholdelse eller gennemførelse af et 
meddelt forbud eller påbud ydes af fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 425, stk. 1, at hvis en sag om den rettighed, der påstås 
krænket, ikke allerede er anlagt ved en dansk eller udenlandsk domstol eller indledt ved en voldgiftsret, 
skal den, der har anmodet om meddelelse af forbud eller påbud, inden 2 uger efter, at afgørelsen om at 
meddele forbud eller påbud er endelig, anlægge eller indlede en sådan sag. Hvis sagen anlægges ved en 
dansk domstol, skal sagen anlægges ved den ret, der har behandlet anmodningen om meddelelse af forbud 
eller påbud i 1. instans, eller ved Sø- og Handelsretten efter retsplejelovens § 225, stk. 2.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 425, stk. 2, at lovens § 425, stk. 1, tilsvarende finder anvendel-
se, når forbud eller påbud er afværget ved sikkerhedsstillelse, jf. § 414, stk. 1. Efter § 425, stk. 3, kan 
bestemmelsens stk. 1 og 2 dog fraviges ved parternes aftale. En sådan aftale kan først indgås, når der er 
truffet endelig afgørelse om at meddele forbud eller påbud.

Efter retsplejelovens § 426, stk. 1, gælder et forbud eller påbud, indtil det ophæves efter bestemmelsens 
stk. 2 eller 3 eller bortfalder efter bestemmelsens stk. 4. Det fremgår af § 426, stk. 2, at et forbud eller 
påbud kan ophæves helt eller delvis, hvis betingelserne for rettens meddelelse af forbud eller påbud ikke 
længere er opfyldt (§ 426, stk. 2, nr. 1), hvis den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet, utilbørligt 
forhaler sagen (§ 426, stk. 2, nr. 2), eller hvis sag efter § 425 ikke anlægges eller indledes rettidigt, hæves 
eller afvises (§ 426, stk. 2, nr. 3).

Efter retsplejelovens § 426, stk. 3, kan et forbud eller påbud i en sag, hvor sagen om den rettighed, 
der påstås krænket, skal afgøres ved udenlandsk domstol eller ved voldgift, endvidere ophæves, når 
afgørelsen i sagen om den rettighed, der påstås krænket, er endelig. Et forbud eller påbud i en sag, hvor 
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sagen om den rettighed, der påstås krænket, skal afgøres ved en dansk domstol, bortfalder, hvis forbuddet 
eller påbuddet ikke forinden er ophævet efter bestemmelsens stk. 2, når der er afsagt dom i sagen om 
den rettighed, der påstås krænket, og anke ikke er iværksat inden ankefristens udløb eller en rettidigt 
iværksat anke senere er frafaldet eller andet er bestemt i dommen, jf. stk. 4. Det fremgår af § 426, stk. 
5, at anmodning om ophævelse af et forbud eller påbud indgives skriftligt til den ret, der har behandlet 
anmodningen om meddelelse af forbud eller påbud i 1. instans. Forinden et forbud eller påbud ophæves, 
skal retten så vidt muligt give den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet, lejlighed til at udtale sig, 
jf. stk. 6.

Det fremgår af retsplejelovens § 428, stk. 1, at den, som har opnået et forbud eller påbud på grundlag 
af en rettighed, som viser sig ikke at bestå, skal betale modparten erstatning for tab og godtgørelse for 
tort. Det samme gælder, når forbuddet eller påbuddet bortfalder eller ophæves på grund af efterfølgende 
omstændigheder, såfremt det må antages, at rettigheden ikke bestod. Viser rettighedshaverens ret sig alene 
at bestå i et mindre omfang, skal rettighedshaveren betale modparten erstatning for det tab, der følger 
af, at forbuddet eller påbuddet har haft for stor udstrækning, jf. bestemmelsens stk. 2. Hvis forbuddet 
eller påbuddet er ulovligt af andre grunde, skal rettighedshaveren betale modparten erstatning for tab 
og godtgørelse for tort, såfremt rettighedshaveren burde have undladt at begære forbud eller påbud, jf. 
bestemmelsens stk. 3. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at det f.eks. gælder i tilfælde, hvor 
det fastslås, at betingelserne for anvendelse af forbud ikke var til stede, jf. Folketingstidende 1988-89, 
tillæg A, s. 292.

Efter retsplejelovens § 428, stk. 4, kan krav efter § 428, stk. 1-3, gøres gældende som modkrav under 
sagen, hvis denne allerede verserer ved en dansk domstol, eller under selvstændigt søgsmål. Selvstændigt 
søgsmål, der først kan anlægges, når forbuddet eller påbuddet er ophævet eller bortfaldet, jf. retsplejelo-
vens § 426, skal anlægges inden 3 måneder efter ophævelsen eller bortfaldet.

Retsplejelovens § 428, stk. 5, fastslår, at bestemmelsens stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, når et 
forbud eller påbud afværges ved sikkerhedsstillelse, jf. retsplejelovens § 414, stk. 1. Hvis et forbud 
eller påbud ophæves under kære, kan der ved afgørelsen i kæresagen tillægges modparten erstatning og 
godtgørelse efter § 428, stk. 1-3.

Retsplejelovens § 428 finder efter sin ordlyd ikke anvendelse på skade, som tredjemand måtte have lidt. I 
disse tilfælde gælder de almindelige regler for erstatning og godtgørelse.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 429, stk. 1, at hvis sagen om den rettighed, der påstås krænket, 
afgøres ved en dansk domstol, træffes der ved afgørelsen bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes 
med beslaglagt rørligt gods, herunder gods, der er beslaglagt af fogedretten i medfør af retsplejelovens 
kapitel 57. En sådan bestemmelse kan også træffes ved ophævelse af et forbud eller påbud i medfør 
af retsplejelovens § 426 eller ved dommen i en i medfør af lovens § 430 anlagt sag. Ved afgørelsen 
kan det beslaglagte tilbagegives den part, som forbuddet eller påbuddet retter sig imod, udleveres til en 
rettighedshaver eller konfiskeres. Sker der konfiskation, kan det konfiskerede efter anmodning anvendes 
til dækning af erstatningskrav, der tilkommer den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet.

Efter retsplejelovens § 641, stk. 1, yder fogedretten efter anmodning fra den, der har opnået forbuddet 
eller påbuddet, bistand til opretholdelse af forbuddet eller påbuddet, herunder ved at hindre, at forbuddet 
overtrædes, ved at sikre, at påbuddet efterkommes, eller ved at tilintetgøre, hvad der er foretaget i strid 
med forbuddet eller påbuddet. Efter bestemmelsens stk. 2 kan fogedretten endvidere beslaglægge rørligt 
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gods, såfremt det anvendes eller har været anvendt ved overtrædelse af forbuddet eller påbuddet, eller 
såfremt der er bestemte grunde til at antage, at det vil blive anvendt til sådant formål.

2.9.2. Direktivet

Der henvises til afsnit 2.7.2 for en gennemgang af direktivets artikel 6 og 7 om generelle forpligtelser 
og proportionalitet og procesmisbrug i forbindelse med direktivets bestemmelser om foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler.

Direktivets kapitel III, afdeling 2 (artikel 10-11) indeholder bestemmelser om såkaldte foreløbige og 
sikrende foranstaltninger.

Det fremgår af direktivets artikel 10, stk. 1, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder på begæring af forretningshemmelighedshaveren kan påbyde, at en eller flere af en række 
foreløbige og sikrende foranstaltninger træffes i forhold til den påståede krænkende part. Det drejer sig 
om midlertidigt ophør med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forret-
ningshemmeligheden (artikel 10, stk. 1, litra a), forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring 
eller brug af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå 
(artikel 10, stk. 1, litra b) og beslaglæggelse eller udlevering af de formodet krænkende varer, herunder 
importerede varer, med henblik på at forhindre markedsføring eller omsætning heraf på markedet (artikel 
10, stk. 1, litra c).

Efter direktivets artikel 10, stk. 2, skal medlemsstaterne sikre, at de retslige myndigheder - som et 
alternativ til de i artikel 10, stk. 1, omhandlede foranstaltninger - kan gøre fortsat påstået ulovlig brug 
af en forretningshemmelighed betinget af, at der stilles en eller flere garantier med det formål at sikre 
forretningshemmelighedshaveren kompensation. Videregivelse af en forretningshemmelighed mod, at der 
stilles en eller flere garantier, er ikke tilladt.

Det er i den forbindelse anført i direktivets præambelbetragtning nr. 26, at det i visse tilfælde bør kunne 
tillades, at den påståede krænkende part, betinget af garantistillelse, fortsat bruger forretningshemmelig-
heden, særlig når der kun er lille risiko for, at den når ud til offentligheden.

Det fremgår af direktivets artikel 11, stk. 1, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder for så vidt angår de i direktivets artikel 10 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til 
at kræve, at sagsøgeren fremlægger bevismateriale, der med rimelighed kan betragtes som disponibelt, 
således at de med en tilstrækkelig grad af sikkerhed kan konstatere, om der foreligger en forretningshem-
melighed (artikel 11, stk. 1, litra a), om sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren (artikel 11, stk. 1, 
litra b), og om forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges 
eller videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse 
af forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 1, litra c).

Det fremgår endvidere af direktivets artikel 11, stk. 2, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente 
retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen skal efterkommes eller afvises, 
og vurderer anmodningens forholdsmæssighed, er forpligtet til at tage hensyn til de særlige omstændighe-
der i sagen, herunder, hvor dette er relevant, forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk 
ved forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra a), de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte 
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forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra b), den sagsøgtes adfærd ved erhvervelse, brug eller 
videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra c), konsekvenserne af den ulovlige 
brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra d), parternes legitime 
interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises 
(artikel 11, stk. 2, litra e), tredjeparters legitime interesser (artikel 11, stk. 2, litra f), offentlighedens 
interesse (artikel 11, stk. 2, litra g) og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (artikel 11, stk. 2, litra h).

Det fremgår af direktivets artikel 11, stk. 3, litra a, at medlemsstaterne skal sikre, at de foranstaltninger, 
der er omhandlet i direktivets artikel 10, på sagsøgtes begæring ophæves eller på anden måde ophører 
med at have virkning, hvis sagsøgeren ikke inden for en rimelig frist anlægger retssag vedrørende 
realiteten ved den kompetente retslige myndighed. Fristen fastsættes af den retslige myndighed, der 
udsteder påbud om foranstaltningerne, hvis det er muligt efter medlemsstatens lovgivning eller, - hvis det 
ikke er tilfældet - inden for en frist på højst 20 hverdage eller 31 kalenderdage, idet den længste frist 
benyttes.

Det fremgår af direktivets artikel 11, stk. 3, litra b, at medlemsstaterne skal sikre, at de foranstaltninger, 
der er omhandlet i direktivets artikel 10, på sagsøgtes begæring ophæves eller på anden måde ophører 
med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger ikke længere opfylder kravene i direktivets artikel 
2, nr. 1, af årsager, som ikke kan tilregnes sagsøgte.

Det fremgår herudover af direktivets artikel 11, stk. 4, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente 
retslige myndigheder kan gøre de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 10, betinget af, at 
sagsøgeren stiller tilstrækkelig eller tilsvarende sikkerhed med henblik på eventuel kompensation af den 
skade, der påføres sagsøgte eller i givet fald en anden person, som påvirkes af foranstaltningerne.

Det fremgår desuden af direktivets artikel 11, stk. 5, at hvis de foranstaltninger, der er omhandlet i 
direktivets artikel 10, ophæves på grundlag af artikel 11, stk. 3, litra a, eller bortfalder som følge af en 
handling eller en undladelse fra sagsøgerens side, eller hvis det efterfølgende konstateres, at der ikke 
forelå nogen ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden eller trussel om 
en sådan adfærd, skal de kompetente retslige myndigheder have beføjelse til på begæring af sagsøgte 
eller en skadet tredjepart at påbyde sagsøgeren at yde sagsøgte eller en krænket tredjepart passende 
kompensation for den skade, der er lidt som følge af disse foranstaltninger. Det fremgår derudover af 
bestemmelsen, at medlemsstaterne kan fastsætte, at den i første afsnit omhandlede begæring behandles i 
en særskilt retssag.

2.9.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.9.3.1. Rettens muligheder for at meddele foreløbige og sikrende foranstaltninger

Efter direktivets artikel 10, stk. 1, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndigheder på 
begæring af forretningshemmelighedshaveren kan påbyde, at en række særligt opregnede foreløbige og 
sikrende foranstaltninger træffes i forhold til den påståede krænkende part. Det drejer sig om midlertidigt 
ophør med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forretningshemmelig-
heden (artikel 10, stk. 1, litra a), forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af 
krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå (artikel 10, 
stk. 1, litra b) og beslaglæggelse eller udlevering af de formodet krænkende varer, herunder importerede 
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varer, med henblik på at forhindre markedsføring eller omsætning heraf på markedet (artikel 10, stk. 1, 
litra c).

For så vidt angår direktivets artikel 10, stk. 1, litra a og b, skal retten således have mulighed for at beslutte 
et midlertidigt ophør eller forbud mod brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, ligesom 
retten skal kunne nedlægge forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring, brug af krænkende 
varer, import, eksport og oplagring af krænkende varer.

Som anført i afsnit 2.9.1 fremgår det i den forbindelse af retsplejelovens § 411, at retten efter anmodning 
ved et forbud eller påbud kan bestemme, at private og repræsentanter for stat, region og kommune i disses 
egenskab af parter i private retsforhold midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.

Det er dog ikke udtrykkeligt angivet i retsplejeloven, hvilke typer af sager der er omfattet af reglerne 
om forbud og påbud, ligesom det ikke fremgår udtrykkeligt, hvilke handle- og undladelsespligter der er 
omfattet af et midlertidigt forbud eller påbud.

Det følger af retspraksis, at f.eks. krænkelse af erhvervshemmeligheder kan danne grundlag for et 
midlertidigt forbud eller påbud. Tilsvarende følger det af retspraksis, at et midlertidigt forbud eller påbud 
kan angå f.eks. indkøb, produktion, markedsføring, afsætning, import og eksport samt tilbagekaldelse af 
krænkende varer.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 10, stk. 1, litra a og b, er opfyldt med retsplejelovens 
regler om midlertidige forbud og påbud.

Selv om dansk ret indholdsmæssigt vurderes at være i overensstemmelse med direktivets artikel 10, stk. 
1, litra a og b, foreslås det, at der indføres en ny bestemmelse i § 8, stk. 1, der fastslår, at retten i 
sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, efter anmodning fra 
forretningshemmelighedshaveren, kan meddele forbud eller påbud efter reglerne i retsplejelovens kapitel 
40, jf. dog den foreslåede § 8, stk. 2 og stk. 4.

Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre, at retten i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af en forretningshemmelighed kan meddele forbud og påbud efter retsplejelovens kapitel 
40, dog med undtagelse af den foreslåede § 8, stk. 2 og stk. 4. Der er således ikke med den foreslåede § 8, 
stk. 1, tilsigtet en fravigelse af gældende ret.

For så vidt angår rettens muligheder for at beslaglægge eller kræve udlevering af de formodede krænken-
de varer, jf. direktivets artikel 10, stk. 1, litra c, fremgår det som anført i afsnit 2.9.1 af retsplejelovens § 
423, stk. 1, at retten, hvis den meddeler forbud eller påbud efter anmodning fra den part, der har anmodet 
om meddelelse af forbuddet eller påbuddet, samtidig kan træffe afgørelse om at beslaglægge rørligt gods.

Det er en betingelse efter § 423, stk. 1, at der er bestemte grunde til at antage, at det rørlige gods 
vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet, hvilket ses at være i overensstemmelse 
med direktivets artikel 10, stk. 1, litra c, hvorefter beslaglæggelse sker med henblik på at forhindre 
markedsføring eller omsætning af de formodet krænkende varer på markedet.

Retten kan imidlertid ikke efter retsplejelovens regler om forbud og påbud træffe afgørelse om, at rørligt 
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gods som en midlertidig foranstaltning skal udleveres til den part, der har anmodet om forbud eller 
påbud. Retten kan således først i forbindelse med sagen om den rettighed, der påstås krænket, træffe 
afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med beslaglagt rørligt gods, jf. retsplejelovens § 429, stk. 1.

På den baggrund foreslås det, at der indføres en ny bestemmelse i § 9, stk. 1, hvorefter retten, hvis 
den meddeler forbud eller påbud i medfør af § 8 efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren, 
samtidig kan træffe afgørelse om udlevering til denne af de formodet krænkende varer, såfremt der er 
bestemte grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

Betingelserne for at træffe afgørelse om udlevering af formodet krænkende varer foreslås udformet, så 
de svarer til betingelserne for at træffe afgørelse om beslaglæggelse efter retsplejelovens § 423, stk. 
1. Som anført ovenfor vurderes disse betingelser at være i overensstemmelse med direktivets artikel 10, 
stk. 1, litra c, hvorefter udlevering sker med henblik på at forhindre markedsføring eller omsætning af de 
formodet krænkede varer.

Ved vurderingen af, hvorvidt der kan ske udlevering af de formodet krænkende varer til forretnings-
hemmelighedshaveren, forudsættes det, at retten foretager en proportionalitetsvurdering, herunder med 
inddragelse af hensynet til den formodet krænkende part.

For at sikre ensartede processuelle regler for anmodninger om beslaglæggelse og anmodninger om udle-
vering foreslås det endvidere, at der indføres en ny bestemmelse i § 9, stk. 2, hvorefter retsplejelovens § 
423, stk. 1, 2. pkt., og § 423, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved behandling af en anmodning om 
udlevering af formodet krænkende varer.

Som anført i afsnit 2.9.1 fremgår det af retsplejelovens § 641, stk. 1, at fogedretten yder bistand til 
opretholdelse eller gennemførelse af et forbud eller påbud efter reglerne i kapitel 57.

For at sikre at fogedretten har de samme beføjelser i forhold til forbud og påbud meddelt efter denne lov 
som i forhold til forbud og påbud meddelt efter retsplejelovens almindelige regler, foreslås det, at der i § 
10, stk. 1, indføres en ny bestemmelse, hvorefter bistand til opretholdelse af et forbud eller påbud meddelt 
efter § 8 ydes af fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

For at skabe mulighed for, at en forretningshemmelighedshaver også efter meddelelsen af et midlertidigt 
forbud eller påbud har mulighed for at få udleveret formodet krænkende varer, jf. direktivets artikel 10, 
stk. 1, litra c, foreslås det, at der i § 10, stk. 2, indføres en ny bestemmelse, hvorefter fogedretten under 
samme betingelser som anført i § 9, stk. 1, efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren kan 
træffe afgørelse om udlevering til denne af formodet krænkende varer. Der henvises i den forbindelse til 
bemærkningerne ovenfor om anvendelsen af § 9, stk. 1.

2.9.3.2. Beviskrav ved rettens meddelelse af foreløbige og sikrende foranstaltninger

Direktivets artikel 11, stk. 1, fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige myndighe-
der for så vidt angår de i direktivets artikel 10 omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, 
at sagsøgeren fremlægger bevismateriale, der med rimelighed kan betragtes som disponibelt, således at 
de med en tilstrækkelig grad af sikkerhed kan konstatere, om der foreligger en forretningshemmelighed 
(artikel 11, stk. 1, litra a), om sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren (artikel 11, stk. 1, litra 
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b), og om forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges eller 
videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 1, litra c).

Bestemmelsen må forstås således, at den opstiller krav til, hvad sagsøgeren skal føre bevis for, før 
foranstaltninger efter direktivets artikel 10 kan meddeles af retten. Bestemmelsen fastsætter desuden krav 
til bevisstyrken herfor, da det fremgår, at retten på baggrund af bevisførelsen skal kunne fastslå med en 
tilstrækkelig grad af sikkerhed, om betingelserne i direktivets artikel 11, stk. 1, litra a-c, er opfyldt.

Som anført i afsnit 2.9.1 fremgår betingelserne for rettens meddelelse af forbud og påbud af retsplejelo-
vens § 413. Bestemmelsen fastslår, at forbud eller påbud kan meddeles, hvis den part, der anmoder 
om meddelelse af forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at parten har den ret, der 
søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet (§ 413, nr. 1), at modpartens adfærd nødvendiggør, at der 
meddeles forbud eller påbud (§ 413, nr. 2), og at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis 
parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse (§ 413, nr. 3). Betingelserne i retsplejelovens § 413 
er kumulative.

Det vurderes på den baggrund, at dansk ret stiller strengere krav til meddelelsen af et midlertidigt forbud 
eller påbud, end hvad der gælder efter direktivet. Selvom forpligtelsen i direktivets artikel 11, stk. 1, 
litra a og b, ses at være opfyldt med retsplejelovens § 413, nr. 1, stiller direktivet ikke i alle tilfælde 
krav om, at den part, der anmoder om et midlertidigt forbud eller påbud, skal kunne føre bevis for, at 
partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens retlige 
afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3. Betingelserne i direktivets artikel 11, stk. 1, litra c, er således 
ikke kumulative, og det vil derfor i visse tilfælde efter direktivet være tilstrækkeligt for rettens meddelelse 
af et midlertidigt forbud eller påbud, at parten kan føre bevis for, at forretningshemmeligheden er blevet 
erhvervet ulovligt.

Det foreslås derfor, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 8, stk. 2, hvoraf det fremgår, at 
retten kan meddele forbud eller påbud efter den foreslåede § 8, stk. 1, hvis den part, der anmoder om 
forbuddet eller påbuddet godtgør eller sandsynliggør, at der foreligger en forretningshemmelighed (nr. 
1), at sagsøgeren er indehaveren af forretningshemmeligheden (nr. 2), og at forretningshemmeligheden 
er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges eller videregives ulovligt, eller der er en 
umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 3).

Den foreslåede bestemmelse indebærer en fravigelse af retsplejelovens regler i sager om ulovlig erhver-
velse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, hvor der anmodes om et midlertidigt forbud 
eller påbud. I disse tilfælde skal retten således, når den træffer afgørelse efter retsplejelovens kapitel 40, 
ikke foretage en vurdering af betingelserne efter retsplejelovens § 413, men derimod efter den foreslåede 
bestemmelse i § 8, stk. 2.

Det vurderes, at kravet til bevisstyrken i direktivets artikel 11, stk. 1, hvorefter sagsøgeren skal fremlægge 
bevismateriale, der med en tilstrækkelig grad af sikkerhed tillader retten at konstatere, om betingelserne i 
direktivets artikel 11, stk. 1, litra a-c, er opfyldt, er i overensstemmelse med kravet om sandsynliggørelse 
eller godtgørelse i retsplejelovens § 413. Det foreslås således, at retsplejelovens krav til bevisstyrke 
videreføres i den foreslåede bestemmelse.
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2.9.3.3. Sikkerhedsstillelse

Efter direktivets artikel 11, stk. 4, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndigheder 
kan gøre de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 10, betinget af, at sagsøgeren stiller 
tilstrækkelig eller tilsvarende sikkerhed med henblik på eventuel kompensation af den skade, der påføres 
sagsøgte eller i givet fald en anden person, som påvirkes af foranstaltningerne.

Som anført i afsnit 2.9.1 fremgår det af retsplejelovens § 415, at retten kan bestemme, at parten som 
betingelse for meddelelse af forbud eller påbud skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan 
påføres modparten ved forbuddet eller påbuddet.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 415, stk. 2, at retten bestemmer sikkerhedens art og størrel-
se. Bestemmelsens stk. 3 fastslår, at hvis retten har stillet krav om sikkerhed, meddeles forbud eller 
påbud først, når den forlangte sikkerhed er stillet. Parterne kan, når tvisten er opstået, aftale, at forbud og 
påbud kan meddeles uden sikkerhedsstillelse. I sager mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører 
parternes erhverv, kan en sådan aftale også indgås, før tvisten er opstået. Med erhverv sidestilles offentlig 
virksomhed. Retten kan efter anmodning undtagelsesvis se bort fra en aftale som nævnt i 2. pkt., hvis 
hensynet til den ene part i særlig grad taler herfor, jf. stk. 4.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 11, stk. 4, er opfyldt med retsplejelovens § 415.

2.9.3.4. Hensyn, der skal inddrages i rettens afgørelse om foreløbige og sikrende foranstaltninger

Efter direktivets artikel 11, stk. 2, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndigheder, 
når de træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning om foreløbige og sikrende foranstaltninger skal 
efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens forholdsmæssighed, er forpligtet til at tage hensyn 
til de særlige omstændigheder i sagen. Bestemmelsen opregner derefter en række specifikke hensyn, der 
skal inddrages, i det omfang det er relevant. Det drejer sig om forretningshemmelighedens værdi eller 
andre specifikke træk derved (artikel 11, stk. 2, litra a), de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte 
forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra b), den sagsøgtes adfærd ved erhvervelse, brug eller 
videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra c), konsekvenserne af den ulovlige 
brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 11, stk. 2, litra d), parternes legitime 
interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises 
(artikel 11, stk. 2, litra e), tredjeparters legitime interesser (artikel 11, stk. 2, litra f), offentlighedens 
interesse (artikel 11, stk. 2, litra g) og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (artikel 11, stk. 2, litra h).

Som anført i afsnit 2.9.1 fremgår det af § 414, stk. 2, at retten kan nægte at meddele forbud eller 
påbud, hvis det vil påføre modparten skade eller ulempe, der står i åbenbart misforhold til partens 
interesse i meddelelse af forbuddet eller påbuddet. Bestemmelsen er udtryk for, at der ved vurdering af en 
anmodning om forbud eller påbud skal foretages en generel proportionalitetsvurdering. Det vurderes på 
den baggrund, at de hensyn, der er opregnet i direktivets artikel 11, stk. 2, i forvejen vil blive inddraget 
i rettens afgørelse om et midlertidigt forbud eller påbud. Det er imidlertid ikke udtrykkeligt fastsat i 
retsplejeloven, hvilke hensyn retten skal inddrage i sin vurdering af, om det vil være proportionalt at 
meddele forbud eller påbud.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 8, stk. 3, hvoraf det fremgår, 
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at retten, i sin vurdering af, om forbud eller påbud kan meddeles efter den foreslåede § 8, stk. 1, skal tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, herunder hvis det er relevant, forretningshemmelighedens 
værdi eller andre specifikke træk ved forretningshemmeligheden, de foranstaltninger, der er truffet for at 
beskytte forretningshemmeligheden, modpartens adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af for-
retningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmelig-
heden, parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis anmodningen om 
forbud eller påbud efterkommes eller afvises, tredjemands legitime interesser, offentlighedens interesse, 
og beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 11, stk. 
2.

2.9.3.5. Ophør af foreløbige og sikrende foranstaltninger

Efter direktivets artikel 11, stk. 3, litra a, skal medlemsstaterne sikre, at de foranstaltninger, der er 
omhandlet i direktivets artikel 10, på sagsøgtes begæring ophæves eller på anden måde ophører med at 
have virkning, hvis sagsøgeren ikke inden for en rimelig frist anlægger retssag vedrørende realiteten ved 
den kompetente retslige myndighed. Fristen fastsættes af den retslige myndighed, der udsteder påbud om 
foranstaltningerne, hvis det er muligt efter medlemsstatens lovgivning - eller, hvis det ikke er tilfældet - 
inden for en frist på højst 20 hverdage eller 31 kalenderdage, idet den længste frist benyttes.

Efter direktivets artikel 11, stk. 3, litra b, skal medlemsstaterne sikre, at de foranstaltninger, der omhandlet 
i direktivets artikel 10, på sagsøgtes begæring ophæves eller på anden måde ophører med at have 
virkning, hvis de pågældende oplysninger ikke længere opfylder kravene i direktivets artikel 2, nr. 1, af 
årsager, som ikke kan tilregnes sagsøgte.

I relation til direktivets artikel 11, stk. 3, litra a, henvises der til afsnit 2.9.1 for en gennemgang af 
retsplejelovens § 425 og § 426, stk. 1, nr. 3. Det følger heraf, at et forbud eller påbud kan ophæves, hvis 
der ikke senest 2 uger efter afgørelsen om forbuddet eller påbuddet er anlagt sag om den rettighed, der 
påstås krænket.

Det vurderes på den baggrund, at direktivets artikel 11, stk. 3, litra a, er opfyldt med retsplejelovens § 425 
og § 426, stk. 1, nr. 3.

For så vidt angår direktivets artikel 11, stk. 3, litra b, fremgår det som nævnt i afsnit 2.9.1 af retspleje-
lovens § 426, stk. 2, nr. 1, at et forbud eller påbud kan ophæves helt eller delvist, hvis betingelserne 
for rettens meddelelse af forbud eller påbud ikke længere er opfyldt. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis 
retten vurderer, at der ikke længere er tale om en forretningshemmelighed efter den foreslåede § 2, nr. 1 
(direktivets artikel 2, nr. 1). Det er imidlertid ikke et krav efter retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1, at de 
ændrede forhold, der giver anledning til, at forbuddet eller påbuddet kan ophæves, ikke kan tilregnes den 
part, som forbuddet eller påbuddet retter sig mod.

Retsplejelovens § 425, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, giver retten mulighed for at ophæve et forbud eller påbud 
helt eller delvist i andre tilfælde end de i direktivet anførte. Det er Justitsministeriets vurdering, at det ikke 
vil være i strid med direktivet at opretholde regler, hvorefter retten i andre tilfælde, end de i direktivet 

2017/1 LSF 125 51

61



nævnte, kan ophæve forbud eller påbud i en sag om forretningshemmeligheder, så længe disse regler ikke 
strider mod direktivets bestemmelser.

På den baggrund foreslås det, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 8, stk. 4, der regulerer, hvornår 
retten kan ophæve et forbud eller påbud meddelt i henhold til lovens § 8, stk. 1.

Det foreslås således, at der i lovens § 8, stk. 4, 1. pkt., indføres en bestemmelse, hvorefter retten helt eller 
delvist kan ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1, når de oplysninger, der har dannet grundlag 
for forbuddet eller påbuddet, ikke længere udgør en forretningshemmelighed efter denne lovs § 2, nr. 1, 
og det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes sagsøgte.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 11, stk. 
3, litra b, og træder i stedet for retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1, i sager omfattet af denne lov, jf. lovens 
§ 8, stk. 1.

Det foreslås endvidere, at der i lovens § 8, stk. 4, 2. pkt., indføres en bestemmelse, hvorefter retten helt 
eller delvist kan ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1, i medfør af retsplejelovens § 426, stk. 2, 
nr. 2 og 3, samt stk. 3.

Direktivets artikel 11, stk. 5, behandler spørgsmålet om erstatning og godtgørelse for forbud, der er 
ophævet eller bortfaldet. Bestemmelsen fastslår, at hvis de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets 
artikel 10, ophæves på grundlag af direktivets artikel 11, stk. 3, litra a, eller bortfalder som følge af en 
handling eller en undladelse fra sagsøgerens side, eller hvis det efterfølgende konstateres, at der ikke 
forelå nogen ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden eller trussel om 
en sådan adfærd, skal de kompetente retslige myndigheder have beføjelse til på begæring af sagsøgte 
eller en skadet tredjepart at påbyde sagsøgeren at yde sagsøgte eller en krænket tredjepart passende 
kompensation for den skade, der er lidt som følge af disse foranstaltninger. Det fremgår derudover af 
bestemmelsen, at medlemsstaterne kan fastsætte, at den i første afsnit omhandlede begæring behandles i 
en særskilt retssag.

Som anført i afsnit 2.9.1 ovenfor fremgår det af retsplejelovens § 428, stk. 1, at den, som har opnået 
et forbud eller påbud på grundlag af en rettighed, som viser sig ikke at bestå, skal betale modparten 
erstatning for tab og godtgørelse for tort. Det samme gælder, når forbuddet eller påbuddet bortfalder eller 
ophæves på grund af efterfølgende omstændigheder, såfremt det må antages, at rettigheden ikke bestod.

Retsplejelovens § 428, stk. 2, fastslår derudover, at hvis rettighedshaverens ret viser sig alene at bestå 
i et mindre omfang, skal rettighedshaveren betale modparten erstatning for det tab, der følger af, at 
forbuddet eller påbuddet har haft for stor udstrækning. Hvis forbuddet eller påbuddet er ulovligt af 
andre grunde, skal rettighedshaveren betale modparten erstatning for tab og godtgørelse for tort, såfremt 
rettighedshaveren burde have undladt at begære forbud eller påbud, jf. bestemmelsens stk. 3.

Det følger heraf, at et forbud eller påbud, der er ophævet helt eller delvist i medfør af retsplejelovens 
§ 425, stk. 2, nr. 3, kan danne grundlag for erstatning eller godtgørelse efter retsplejelovens § 428, stk. 
1. Det fremgår af bestemmelsen, at rekvirenten i så fald ifalder objektivt ansvar, hvis det må antages, at 
rettigheden ikke bestod. Det samme gør sig gældende, hvis rekvirentens ret viser sig kun at bestå i et 
mindre omfang, jf. § 428, stk. 2.
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Hvis et forbud eller påbud, der er ophævet eller bortfaldet, er ulovligt af andre grunde, kan forbuddet eller 
påbuddet tilsvarende danne grundlag for erstatning eller godtgørelse efter § 428, stk. 3. I disse tilfælde 
afgøres erstatningen efter culpareglen.

Det vurderes på ovenstående baggrund, at direktivets artikel 11, stk. 5, er opfyldt med retsplejelovens § 
428 for så vidt angår erstatning i tilfælde, hvor rekvirenten ikke inden en rimelig frist har anlagt sag om 
den rettighed, som et forbud eller påbud angår.

Det gælder tilsvarende for så vidt angår erstatning i tilfælde, hvor forbud eller påbud ophæves eller 
bortfalder på grund af en handling eller undladelse fra rekvirentens side, eller hvor det efterfølgende 
konstateres, at betingelserne for forbud eller påbud ikke var til stede, f.eks. fordi der ikke forelå en ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden eller trussel herom, jf. afsnit 2.10.1 
ovenfor.

Som det dog tillige er nævnt i afsnit 2.9.1, finder retsplejelovens § 428 ikke anvendelse på skade, som 
tredjemand måtte have lidt i forbindelse med et forbud eller påbud.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 11, hvoraf det fremgår, at 
retsplejelovens § 428, i sager efter denne lov, tilsvarende finder anvendelse i forhold til tredjemand, der 
har lidt skade i forbindelse med et forbud eller påbud.

Det bemærkes, at efter retsplejelovens § 428, stk. 4, kan krav efter bestemmelsens stk. 1-3 gøres 
gældende som modkrav under sagen, hvis denne allerede verserer ved en dansk domstol eller under 
selvstændigt søgsmål. Selvstændigt søgsmål, der først kan anlægges, når forbuddet eller påbuddet er 
ophævet eller bortfaldet, jf. retsplejelovens § 426, skal anlægges inden 3 måneder efter ophævelsen eller 
bortfaldet. Sidstnævnte ses ikke at være i uoverensstemmelse med direktivets artikel 11, stk. 5, hvoraf 
det bl.a. fremgår, at medlemsstaterne kan fastsætte, at en begæring om erstatning som følge af ulovlige 
forbud og påbud behandles i en særskilt retssag.

2.9.3.6. Kompensation som alternativ til foreløbige og sikrende foranstaltninger

Efter direktivets artikel 10, stk. 2, skal medlemsstaterne sikre, at de retslige myndigheder som et alternativ 
til de i direktivets artikel 10, stk. 1, omhandlede foranstaltninger, kan gøre fortsat påstået ulovlig brug 
af en forretningshemmelighed betinget af, at der stilles en eller flere garantier med det formål at sikre 
forretningshemmelighedshaveren kompensation.

Der findes ikke regler i dansk ret svarende til direktivets artikel 10, stk. 2.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 8, stk. 5, hvorefter retten som 
alternativ til at meddele forbud eller påbud efter retsplejelovens kapitel 40 kan bestemme, at den påståede 
krænkende part kan fortsætte med brug af forretningshemmeligheden, mod at vedkommende stiller den 
fornødne sikkerhed for kompensation til den påståede krænkede part.

Som det fremgår af direktivets præambelbetragtning nr. 26, bør der særligt være denne adgang for den 
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påståede krænkende part til fortsat at bruge forretningshemmeligheden, når der kun er lille risiko for, at 
forretningshemmeligheden når ud til offentligheden.

Det fremgår af direktivets artikel 10, stk. 2, at adgangen alene gælder for brug af en forretningshemme-
lighed. Retten kan således ikke bestemme, at den påståede krænkende part fortsat kan videregive en 
forretningshemmelighed, mod at vedkommende stiller garanti for kompensation.

2.10. Påbud og korrigerende foranstaltninger

2.10.1. Gældende ret

Retten kan ved dom meddele endelige forbud og påbud. Dansk ret indeholder dog ikke generelle regler 
om anvendelsesområdet for sådanne domme om endelige forbud og påbud, ligesom der ikke i dansk ret 
findes generelle regler om betingelserne herfor.

Endelige forbud og påbud kan have hjemmel i f.eks. aftaler, almindelige retsgrundsætninger og udtrykke-
lige lovbestemmelser.

Det følger i den forbindelse f.eks. af markedsføringslovens § 24, stk. 1, jf. § 23, at visse krænkelser af 
erhvervshemmeligheder kan danne grundlag for rettens meddelelse af et endeligt forbud. Der henvises til 
afsnit 2.5.1 for en nærmere gennemgang af markedsføringslovens § 23.

Markedsføringslovens § 24 indeholder regler om retsmidler. Det fremgår af bestemmelsens stk. 1, at 
handlinger i strid med loven kan forbydes ved dom. I forbindelse hermed eller senere kan der ved 
dom gives sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre forbuddets overholdelse, herunder ved 
bestemmelse om at aftaler, som indgås i strid med et forbud, er ugyldige (nr. 1), og genoprettelse af den 
forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand, herunder om tilintetgørelse eller tilbagekaldelse af 
produkter og om udsendelse af oplysninger eller berigtigelse af angivelser (nr. 2).

Det følger af retspraksis, at et endeligt forbud og påbud kan angå en række forskellige handle- og 
undladelsespligter.

For så vidt angår produktion, markedsføring og forhandling kan der henvises til Højesterets dom af 30. 
juni 2006 (U. 2006.2697 H), hvor Højesteret fandt, at et bronzestøberis produktion og forhandling af 
bronzebogstaver og dekorationer var i strid med god markedsføringsskik. På den baggrund stadfæstede 
Højesteret dommen fra Sø- og Handelsretten, hvorefter bronzestøberiet fik forbud mod produktion, 
markedsføring og forhandling af bronzebogstaverne og dekorationerne.

Der kan endvidere henvises til Sø- og Handelsrettens dom af 1. november 2006 i sagen V-31-06, der bl.a. 
angik tilintetgørelse af krænkende materiale. Sagen handlede om en grafikers brug af reklamemateriale 
udarbejdet under tidligere ansættelse hos et reklamebureau. I relation til visse af de i sagen nedlagte på-
stande fandt Sø- og Handelsretten, at grafikeren havde krænket reklamebureauets ophavsrettigheder. Sø- 
og Handelsretten nedlagde i den forbindelse forbud mod anvendelse af de krænkende reklamemateriale 
og påbød desuden grafikeren at tilintetgøre fysisk og elektronisk materiale, som var en del af det 
krænkende reklamemateriale.
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I relation til bl.a. import og eksport af krænkende varer kan der henvises til Højesterets dom af 5. januar 
2001 (U. 2001.747 H.) I sagen havde fogedretten nedlagt forbud mod en dansk møbelfabriks markedsfø-
ring, herunder import og eksport, af en barnestol, der benyttede sig af samme konstruktive idé, som en 
anden stol benævnt Tripp Trapp-stolen. Højesteret fandt, at der var tale om en ophavsretskrænkelse og 
stadfæstede fogedrettens forbud.

Sagen U. 1991.847 H angik bl.a. tilbagekaldelse og tilintetgørelse af krænkende varer, idet en produ-
cent af lysarmaturer havde fremstillet og agtede at fremstille en række lamper, der fandtes at krænke 
ophavsrettighederne til lamperne PH 5 og PH 4/3. Højesteret tilpligtede på den baggrund producenten 
af lysarmaturerne bl.a. at destruere dennes varelager af krænkende lamper samt at tilbagekalde alle 
tilgængelige solgte eksemplarer af lamperne.

2.10.2. Direktivet

Der henvises til afsnit 2.7.2 for en gennemgang af direktivets artikel 6 og 7 om generelle forpligtelser 
og proportionalitet og procesmisbrug i forbindelse med direktivets bestemmelser om foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler.

Direktivets kapitel III, afdeling 3 (artikel 12-15), indeholder bestemmelser om foranstaltninger, der følger 
af en realitetsafgørelse.

Det fremgår af direktivets artikel 12, stk. 1, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder, når en realitetsretsafgørelse fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en 
forretningshemmelighed, på begæring af sagsøgeren kan udstede et påbud til den krænkende part om 
en række særligt opregnede påbud og korrigerende foranstaltninger. Det drejer sig om ophør med, eller 
i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 12, 
stk. 1, litra a), forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller 
import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå (artikel 12, stk. 1, litra b), passende 
korrigerende foranstaltninger over for de krænkende varer (artikel 12, stk. 1, litra c) og tilintetgørelse af 
dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller 
udgør forretningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til sagsøgeren af alle eller dele af disse 
dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer (artikel 12, stk. 1, litra d).

Efter direktivets artikel 12, stk. 2, omfatter de korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
12, stk. 1, litra c, tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet (artikel 12, stk. 2, litra a), at 
de krænkende varer fratages deres krænkende egenskab (artikel 12, stk. 2, litra b), og tilintetgørelse 
af de krænkende varer eller i givet fald tilbagetrækning af varerne fra markedet, forudsat at en sådan 
tilbagetrækning ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed (artikel 12, stk. 2, 
litra c).

Direktivets præambelbetragtning nr. 28 fastslår i den forbindelse, at i betragtning af proportionalitets-
princippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødvendigvis indebære tilintetgørelse af varerne, hvis 
der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne 
afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

Det fremgår af direktivets artikel 12, stk. 3, at medlemsstaterne kan fastsætte, at deres kompetente 
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retslige myndigheder, når de udsteder et påbud om tilbagetrækning af de krænkende varer fra markedet, 
på begæring af forretningshemmelighedshaveren kan udstede et påbud om udlevering af varerne til 
forretningshemmelighedshaveren eller til velgørende organisationer.

Det fremgår af direktivets artikel 12, stk. 4, at de kompetente retslige myndigheder bestemmer, at de 
i artikel 12, stk. 1, litra c og d, omhandlede foranstaltninger gennemføres for den krænkende parts 
regning, medmindre særlige grunde taler herimod. Disse foranstaltninger berører ikke den erstatning, der 
eventuelt skal udredes til forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af forretningshemmeligheden.

Efter direktivets artikel 13, stk. 1, 1. afsnit, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndig-
heder, når de behandler en anmodning om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der 
er omhandlet i direktivets artikel 12, og vurderer deres forholdsmæssighed, er forpligtet til at tage hensyn 
til de særlige omstændigheder i sagen, herunder, hvor dette er relevant, forretningshemmelighedens værdi 
eller andre specifikke træk derved (artikel 13, stk. 1, litra a), de foranstaltninger, der er truffet for at 
beskytte forretningshemmeligheden (artikel 13, stk. 1, litra b), den krænkende parts adfærd ved erhvervel-
se, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 13, stk. 1, litra c), konsekvenserne af 
den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 13, stk. 1, litra d), parternes 
legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes 
eller afvises (artikel 13, stk. 1, litra e), tredjeparters legitime interesser (artikel 13, stk. 1, litra f), 
offentlighedens interesse (artikel 13, stk. 1, litra g) og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (artikel 
13, stk. 1, litra h).

Det fremgår endvidere af direktivets artikel 13, stk. 1, 2. afsnit, at når de kompetente retslige myndighe-
der begrænser varigheden af de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a og 
b, skal en sådan varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, 
som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden.

Det fremgår af direktivets artikel 13, stk. 2, at medlemsstaterne skal sikre, at de foranstaltninger, der er 
omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a og b, på sagsøgtes begæring eller på anden måde ophører 
med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger ikke længere opfylder betingelserne i direktivets 
artikel 2, nr. 1, af årsager, som ikke direkte eller indirekte kan tilregnes sagsøgte.

Efter direktivets artikel 13, stk. 3, bestemmer medlemsstaterne, at de kompetente retslige myndigheder, på 
begæring af den der vil kunne pålægges de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 12, kan 
udstede påbud om betaling af en kontant godtgørelse til den krænkede part i stedet for anvendelse af disse 
foranstaltninger, hvis en række særligt opregnede betingelser er opfyldt. Det drejer sig om tilfælde, hvor 
den pågældende person på tidspunktet for brug eller videregivelse hverken vidste eller under de givne 
omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden person, der 
brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt (artikel 13, stk. 3, litra a), hvor gennemførelsen 
af de pågældende foranstaltninger vil skade nævnte person uforholdsmæssigt meget (artikel 13, stk. 
3, litra b), og hvor en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimeligt tilfredsstillende 
(artikel 13, stk. 3, litra c).

Bestemmelsen fastslår desuden, at når der udstedes påbud om betaling af en kontant godtgørelse i stedet 
for den foranstaltning, der er omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a og b, må denne ikke 
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overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis vedkommende havde anmodet om tilladelse 
til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af 
forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

2.10.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.10.3.1. Rettens muligheder for at meddele påbud og korrigerende foranstaltninger

Efter direktivets artikel 12, stk. 1, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndigheder, 
når en realitetsretsafgørelse fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemme-
lighed, på begæring af sagsøgeren kan udstede et påbud til den krænkende part om en række særligt 
opregnede påbud og korrigerende foranstaltninger.

Retten skal således efter direktivet have mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger for at sikre 
en forretningshemmelighed, når retten har truffet endelig afgørelse om, hvorvidt der var tale om ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

De særlige foranstaltninger, som retten skal kunne bestemme, er ophør med, eller i givet fald midlertidigt 
forbud mod, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 12, stk. 1, litra a), forbud 
mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, eksport eller 
oplagring af krænkende varer med henblik herpå (artikel 12, stk. 1, litra b), passende korrigerende 
foranstaltninger over for de krænkende varer (artikel 12, stk. 1, litra c) og tilintetgørelse af dele af eller 
hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller udgør forret-
ningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til sagsøgeren af alle eller dele af disse dokumenter, 
genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer (artikel 12, stk. 1, litra d).

Efter direktivets artikel 12, stk. 2, omfatter de korrigerende foranstaltninger, der er nævnt i artikel 12, stk. 
1, litra c, tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet (artikel 12, stk. 2, litra a), at de krænkende 
varer fratages deres krænkende egenskab (artikel 12, stk. 2, litra b) og tilintetgørelse af de krænkende 
varer eller i givet fald tilbagetrækning af varerne fra markedet, forudsat at en sådan tilbagetrækning ikke 
hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed (artikel 12, stk. 2, litra c).

Retten kan ved dom meddele endelige forbud og påbud. Der findes ikke regler i dansk ret, der på generel 
vis fastsætter anvendelsesområdet for sådanne domme om endelige forbud og påbud.

Som anført i afsnit 2.10.1 indeholder retspraksis en række eksempler på, hvilke handle- og undladelses-
pligter rettens meddelelse af endelige forbud eller påbud kan angå. Det drejer sig f.eks. om forbud 
mod produktion, markedsføring, salg eller import og eksport af krænkende varer, samt om påbud om 
tilbagekaldelse eller tilintetgørelse af krænkende varer.

Som anført i afsnit 2.5.1 er uberettiget anvendelse mv. af erhvervshemmeligheder efter gældende ret 
omfattet af markedsføringsloven, hvis den, der skaffer sig adgang til erhvervshemmeligheden, står i et 
tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende, udfører hverv for denne eller i øvrigt har lovlig 
adgang til dennes virksomhed, jf. markedsføringslovens § 23.

Med lovforslaget ophæves markedsføringslovens § 23.
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Der henvises nærmere til afsnit 1 og 2.5.3 i de almindelige bemærkninger.

Selvom det på den baggrund vurderes, at dansk ret umiddelbart opfylder forpligtelsen i direktivets artikel 
12, stk. 1 og 2, foreslås det – med henblik på at sikre en fuldstændig og korrekt implementering af direkti-
vet – at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 12, stk. 1, hvor det udtrykkeligt fastsættes, at retten ved 
dom kan bestemme en række særligt opregnede foranstaltninger i forhold til en forretningshemmelighed, 
når retten har fastslået, at der er sket ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemme-
ligheden, jf. den foreslåede § 4. Det drejer sig om ophør med, eller i givet fald tidsbegrænset forbud 
mod, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 1), forbud mod produktion, udbud til salg, 
markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring af krænkende varer med 
henblik herpå (nr. 2), tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet (nr. 3), fratagelse af krænkende 
egenskaber hos de krænkende varer (nr. 4), tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbage-
trækning af varerne fra markedet, forudsat at en sådan tilbagetrækning ikke hindrer beskyttelsen af den 
pågældende forretningshemmelighed (nr. 5) og tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, 
materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller udgør forretningshemmeligheden, eller i 
givet fald udlevering til sagsøgeren af alle eller dele af disse dokumenter, genstande, materialer, stoffer 
eller elektroniske filer (nr. 6).

Efter direktivets artikel 12, stk. 4, bestemmer de kompetente retslige myndigheder desuden, at de i 
direktivets stk. 1, litra c og d, omhandlede foranstaltninger gennemføres for den krænkende parts regning, 
medmindre særlige grunde taler herimod. Disse foranstaltninger berører ikke den erstatning, der eventuelt 
skal udredes til forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivel-
se af forretningshemmeligheden.

Der findes ikke regler i dansk ret, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at tilbagekaldelse og tilintetgørelse 
af varer, der krænker en forretningshemmelighed, skal foretages for den krænkende parts regning. Det 
samme gør sig gældende for fratagelsen af krænkende egenskaber hos den krænkende vare.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 12, stk. 4, der udtrykkeligt 
fastslår, at foranstaltninger efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 3-6, foretages på den krænkende parts 
bekostning, medmindre særlige grunde taler herimod. Foranstaltningerne berører ikke en mulig erstatning 
til den krænkede part for den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

2.10.3.2. Hensyn, der skal inddrages i vurderingen af påbud og korrigerende foranstaltninger

Efter direktivets artikel 13, stk. 1, 1. afsnit, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndig-
heder, når de behandler en anmodning om vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der 
er omhandlet i direktivets artikel 12, og vurderer deres forholdsmæssighed, er forpligtet til at tage hensyn 
til de særlige omstændigheder i sagen, herunder, hvor dette er relevant, forretningshemmelighedens værdi 
eller andre specifikke træk derved (artikel 13, stk. 1, litra a), de foranstaltninger, der er truffet for at 
beskytte forretningshemmeligheden (artikel 13, stk. 1, litra b), den krænkende parts adfærd ved erhvervel-
se, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 13, stk. 1, litra c), konsekvenserne af 
den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (artikel 13, stk. 1, litra d), parternes 
legitime interesser og de konsekvenser det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller 
afvises (artikel 13, stk. 1, litra e), tredjeparters legitime interesser (artikel 13, stk. 1, litra f), offentlighe-
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dens interesse (artikel 13, stk. 1, litra g) og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (artikel 13, stk. 1, 
litra h).

Som anført i afsnit 2.10.3.1 findes der ikke generelle regler i dansk ret om betingelserne for rettens 
meddelelse af endelige forbud og påbud, men det vurderes, at retten som led i vurderingen af, om 
forbud eller påbud kan meddeles, foretager en generel proportionalitetsvurdering. Som led i en sådan 
proportionalitetsvurdering vil retten almindeligvis inddrage de hensyn, der er opregnet i direktivets artikel 
13, stk. 1, i det omfang det er relevant. Det er dog ikke udtrykkeligt fastsat i dansk ret, hvilke hensyn der 
skal inddrages i rettens vurdering af, om der kan meddeles et endeligt forbud eller påbud.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 12, stk. 2, hvoraf det 
fremgår, at retten ved en dom efter den foreslåede § 12, stk. 1, som led i vurderingen af proportionaliteten 
af foranstaltningerne, skal tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, herunder forretningshem-
melighedens værdi eller andre specifikke træk derved (nr. 1), de foranstaltninger, der er truffet for at 
beskytte forretningshemmeligheden (nr. 2), den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller vide-
regivelse af forretningshemmeligheden (nr. 3), konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse 
af forretningshemmeligheden (nr. 4), parternes legitime interesser og de konsekvenser det kan få for 
parterne, hvis foranstaltningerne efterkommes eller afvises (nr. 5), tredjeparters legitime interesser (nr. 6), 
offentlighedens interesse (nr. 7) og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (nr. 8).

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, stk. 
1, 1. afsnit.

2.10.3.3. Varighed og ophør af påbud og korrigerende foranstaltninger

Det fremgår bl.a. af direktivets artikel 13, stk. 1, 2. afsnit, at når de kompetente retslige myndigheder 
begrænser varigheden af de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a og b, 
skal en sådan varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, 
som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden.

Efter direktivets artikel 13, stk. 2, skal medlemsstaterne endvidere sikre, at de foranstaltninger, der er 
omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a og b, på sagsøgtes begæring eller på anden måde, ophører 
med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger ikke længere opfylder betingelserne i direktivets 
artikel 2, nr. 1, af årsager, som ikke direkte eller indirekte kan tilregnes sagsøgte.

Der henvises til afsnit 2.10.3.1 for en gennemgang af rettens muligheder for ved dom at meddele et 
endeligt forbud eller påbud. Det følger heraf, at varigheden og tidspunktet for ophør af foranstaltninger 
i en dom, der fastslår et midlertidigt forbud mod brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, 
eller som meddeler forbud mod produktion, salg, markedsføring eller brug af krænkende varer, ikke er 
reguleret i dansk ret. Det samme gør sig gældende for så vidt angår import og eksport eller oplagring af 
krænkende varer med henblik på f.eks. salg eller brug af krænkende varer.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 12, stk. 3, der fastslår, at 
når retten begrænser varigheden af foranstaltninger efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, skal 
denne varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forretningsmæssig eller økonomisk fordel, som 
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den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden. Foranstaltningerne ophører, når de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 1, og 
det skyldes forhold, der ikke direkte eller indirekte kan tilregnes den krænkende part.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, stk. 
1, 2. afsnit, og artikel 13, stk. 2.

2.10.3.4. Godtgørelse

Efter direktivets artikel 13, stk. 3, bestemmer medlemsstaterne, at de kompetente retslige myndigheder, på 
begæring af den, der vil kunne pålægges de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 12, kan 
udstede påbud om betaling til den krænkede part af en kontant godtgørelse i stedet for anvendelse af disse 
foranstaltninger, hvis en række særligt opregnede betingelser er opfyldt.

Det drejer sig om tilfælde, hvor den pågældende person på tidspunktet for brug eller videregivelse 
hverken vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var 
erhvervet fra en anden person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt (artikel 
13, stk. 3, litra a), hvor gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade nævnte person 
uforholdsmæssigt meget (artikel 13, stk. 3, litra b), og hvor en kontant godtgørelse til den krænkede part 
forekommer rimeligt tilfredsstillende (artikel 13, stk. 3, litra c).

Der findes ikke regler i dansk ret, der udtrykkeligt fastslår, at retten kan bestemme, at den part, der har 
krænket en forretningshemmelighed, kan betale godtgørelse som alternativ til at blive meddelt et endeligt 
forbud eller påbud.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 13, stk. 1, hvorefter 
retten i stedet for at træffe foranstaltninger efter § 12, efter anmodning fra den krænkende part kan 
bestemme, at denne skal betale den krænkede part godtgørelse, hvis den krænkende part på tidspunktet 
for brugen eller videregivelsen hverken vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at 
forretningshemmeligheden var erhvervet fra en anden person, der brugte eller videregav forretningshem-
meligheden ulovligt (nr. 1), gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade nævnte person 
uforholdsmæssigt meget (nr. 2), og en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimeligt 
tilfredsstillende (nr. 3).

Direktivets artikel 13, stk. 3, fastslår desuden, at når der udstedes påbud om betaling af en kontant 
godtgørelse i stedet for den foranstaltning, der er omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a og b, må 
denne ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis vedkommende havde anmodet om 
tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, skulle have betalt i den periode, hvor 
brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt.

Det foreslås i den forbindelse tillige, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 13, stk. 2, hvorefter 
godtgørelse efter stk. 1, der træder i stedet for foranstaltninger efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 1 og 
2, ikke må overstige de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt i den periode, 
hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været forbudt, hvis vedkommende havde anmodet 
om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed.
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Den foreslåede § 13, stk. 1 og 2, svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, 
stk. 3.

2.11. Søgsmål

2.11.1. Gældende ret

Der findes ikke i gældende ret en almindelig søgsmålsfrist for sager, der behandles i den borgerlige 
retsplejes former, herunder sager om midlertidige forbud og påbud, jf. retsplejelovens kapitel 40.

2.11.2. Direktivet

Det fremgår af direktivets artikel 8, stk. 1, at medlemsstaterne fastsætter regler for forældelsesfrister for 
søgsmål om anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er foreskrevet i direktivet.

Det fremgår af direktivets præambelbetragtning nr. 23 bl.a., at det af hensyn til retssikkerheden og ud fra 
den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for så 
vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, er 
hensigtsmæssigt at indskrænke materielle krav eller muligheden for at anlægge søgsmål med henblik på 
at beskytte forretningshemmeligheder til en begrænset periode.

2.11.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.11.3.1. Søgsmålsfrist

Som anført i afsnit 2.11.2 ovenfor, fremgår det af direktivets artikel 8, stk. 1, at medlemsstaterne fastsæt-
ter frister for søgsmål om anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er foreskrevet i 
direktivet.

Der er ikke i gældende ret regler om søgsmålsfrister svarende til dem, som er foreskrevet i direktivet. For 
at sikre en korrekt implementering af direktivet, skal der derfor fastsættes søgsmålsfrister, som foreskre-
vet i direktivet.

Som det fremgår af direktivets præambelbetragtning nr. 23, taler hensynet til retssikkerheden for den 
formodet krænkende part og den betragtning, at retmæssige forretningshemmelighedshavere forventes at 
udvise rettidig omhu for så vidt angår beskyttelse af deres værdifulde forretningshemmeligheder, for at 
indskrænke muligheden for at anlægge søgsmål til en begrænset periode.

Disse hensyn må ved fastsættelsen af søgsmålsfristen afbalanceres over for hensynet til, at forretnings-
hemmelighedshaveren efter at være blevet bekendt med den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse 
af en forretningshemmelighed bør have rimelig tid til at anlægge et søgsmål.

På den baggrund finder Erhvervsministeriet og Justitsministeriet, at søgsmålsfristen passende kan fastsæt-
tes til 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige 
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erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, at forretningshemmelighedshaveren 
har tilstrækkelig grundlag for indgivelse af anmodningen.

Det foreslås derfor, at der i § 14, stk. 1, indføres en bestemmelse om, at en anmodning om meddelelse 
af forbud eller påbud i medfør af lovens § 8, skal være indgivet til retten inden 6 måneder efter, at 
forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller vide-
regivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemmelighedshaveren har tilstrækkelig grundlag for 
indgivelse af anmodningen.

Endvidere foreslås det, at der i § 14, stk. 2, indføres en bestemmelse om, at sagsanlæg med påstand 
om fastsættelse af foranstaltninger i medfør af denne lovs § 12, stk. 1, skal være indgivet til retten 
inden 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshaveren har fået et sådant kendskab til den ulovlige 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at forretningshemmelighedshaveren 
har tilstrækkelig grundlag for sagsanlæg.

Det bemærkes, at de foreslåede søgsmålsfrister ikke ændrer på, at forretningshemmelighedshaveren også 
inden for søgsmålsfristerne forventes at udvise rettidig omhu i forhold til at forfølge sit krav, og at 
han i modsat fald efter omstændighederne efter eksempelvis almindelige betragtninger om passivitet kan 
risikere, at betingelserne for forbud og påbud efter § 8 eller foranstaltninger efter § 12 ikke vil være 
opfyldt.

For at skabe den fornødne klarhed omkring søgsmålsfristernes ikrafttræden og sikre, at fristerne ikke får 
tilbagevirkende kraft, foreslås det, at der i lovforslagets § 19, stk. 2, indføres en bestemmelse, hvorefter 
de i § 14 nævnte frister tidligst udløber 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

2.11.3.2. Saglig kompetence

Det fremgår af retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 6, jf. stk. 1, at sager mellem erhvervsdrivende, hvor 
anvendelsen af lov om markedsføring har væsentlig betydning, kan anlægges ved Sø- og Handelsretten, 
medmindre parterne har aftalt andet.

Markedsføringsloven § 23 har hidtil indeholdt regler om beskyttelse af erhvervshemmeligheder, og 
sager om anvendelse af markedsføringslovens § 23 kan anlægges ved Sø- og Handelsretten i medfør af 
retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 6, jf. stk. 1, jf. umiddelbart ovenfor.

På den baggrund finder Erhvervsministeriet og Justitsministeriet det naturligt, at også sager efter denne 
lov kan anlægges ved Sø- og Handelsretten. Det foreslås derfor, at retsplejelovens § 225, stk. 2, ændres, 
således at sager efter denne lov kan anlægges ved Sø- og Handelsretten.

Ændringen af retsplejelovens § 225, stk. 2, fremsættes i et separat lovforslag med henblik på ikrafttræden 
samtidig med dette lovforslag.

2.12. Erstatning

2.12.1. Gældende ret
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Det er i almindelig dansk erstatningsret en betingelse for erstatning, at der er sket en skade, hvormed der 
er lidt et økonomisk tab, og at der foreligger et ansvarsgrundlag, dvs. at skadevolderen som udgangspunkt 
har handlet culpøst og forvoldt skaden ved forsætlig eller uagtsom adfærd.

Det er endvidere en betingelse for, at skadevolderen kan ifalde et erstatningsansvar, at der foreligger den 
nødvendige årsagsforbindelse (kausalitet) mellem den indtrådte skade og skadevolderens adfærd. Herved 
forstås, at den skadevoldende adfærd har forøget risikoen for, at den pågældende skade indtræder. Herud-
over forudsætter et erstatningsansvar, at der foreligger såkaldt adækvans (påregnelighed), dvs. at skaden 
er en påregnelig følge af skadevoldernes adfærd. Skader, der er helt atypiske eller tilfældige i forhold til 
den risiko, som skadevolders adfærd har fremkaldt, falder dermed normalt uden for erstatningspligten.

Udgangspunktet efter dansk rets almindelige erstatningsretlige principper er, at alene den direkte ska-
delidte kan opnå erstatning fra skadevolderen. En skadevolder bliver således ikke som udgangspunkt 
ansvarlig for afledte tab.

Det er desuden et grundlæggende princip i dansk erstatningsret, at den skadelidte skal stilles, som om 
skaden ikke var indtrådt. Det indebærer, at den skadelidte skal have dækket det fulde tab, som den 
pågældende har lidt, herunder tabt fortjeneste og renter. Den skadelidte skal omvendt ikke have dækket 
mere end sit tab. Den skadelidte må således ikke opnå en økonomisk berigelse som følge af den tilkendte 
erstatning.

I forhold til et tab lidt som følge af en uberettiget erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret-
ningshemmelighed vil det sige, at skadelidte skal stilles som om, der ikke var sket en krænkelse af 
forretningshemmeligheden og have dækket et eventuelt økonomisk tab forvoldt i forbindelse hermed.

Den skadelidte har endvidere en pligt til at begrænse sit tab. I det omfang skadelidte forsømmer denne 
pligt, kan erstatningen blive reduceret tilsvarende. Den skadelidte kan således som udgangspunkt ikke få 
erstatning for et tab, som den pågældende ved hjælp af passende forholdsregler kunne have begrænset 
eller undgået.

Hvis en direkte skadelidt har formået at overvælte sit tab eller en del heraf på en anden, har den pågæl-
dende ikke længere lidt et tab og kan således ikke få erstatning for den del af tabet, der er overvæltet. Det 
skyldes, at den direkte skadelidte i modsat fald ville opnå en berigelse.

Efter de almindelige erstatningsretlige principper er det kun et økonomisk tab, man kan blive erstat-
ningsansvarlig for. Erstatning for ikke-økonomisk skade betegnes som godtgørelse og kræver særlig 
lovhjemmel. Sådan lovhjemmel findes f.eks. i erstatningsansvarslovens regler om personskade og tort.

Som det fremgår af afsnit 2.5.1 er uberettiget anvendelse mv. af erhvervshemmeligheder i dag reguleret i 
markedsføringsloven, hvis den, der skaffer sig adgang til erhvervshemmeligheden, står i et tjeneste- eller 
samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende, udfører hverv for denne eller i øvrigt har lovlig adgang til 
dennes virksomhed, jf. markedsføringslovens § 23.

Overtrædelse af bestemmelsen i markedsføringslovens § 23 er ansvarspådragende i overensstemmelse 
med dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. markedsføringslovens § 24, stk. 2.
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I forbindelse med sager om overtrædelse af markedsføringsloven er det dog efter retspraksis ofte tilstræk-
keligt, at indehaveren af rettigheden sandsynliggør, at der er lidt et tab.

Herudover følger det af markedsføringslovens § 24, stk. 3, at den, der forsætligt eller uagtsomt krænker 
eller uberettiget udnytter en andens ret i strid med loven, herunder en erhvervshemmelighed, skal betale et 
rimeligt vederlag herfor.

Bestemmelsen blev ifølge forarbejderne til den tilsvarende bestemmelse i den tidligere markedsføringslov 
indført på baggrund af, at muligheden for at opnå en erstatning, der svarer til de økonomiske konsekven-
ser, som en konkurrents eller en anden erhvervsdrivendes retsstridige handlinger kunne have for en 
virksomhed, ikke altid var tilstrækkeligt gode efter retstilstanden før bestemmelsen blev indført.

Et vederlag efter markedsføringslovens § 24, stk. 3, kan tilkendes, selvom den erhvervsdrivende ikke kan 
påvise et tab i anledning af den uberettigede brug af erhvervshemmeligheden. Kan den erhvervsdrivende 
dokumentere et tab, kan der ud over vederlaget tilkendes erstatning efter de almindelige erstatningsretlige 
regler, jf. markedsføringslovens § 24, stk. 2.

Det følger af markedsføringslovens § 24, stk. 4, at såfremt der hverken foreligger forsæt eller uagtsom-
hed, skal den, der har krænket eller udnyttet en andens ret i strid med loven, betale et vederlag efter § 24, 
stk. 3, i det omfang det skønnes rimeligt.

Egentlig industrispionage, hvor der skaffes adgang til erhvervshemmeligheder af andre end ansatte mv., 
er som beskrevet ovenfor under afsnit 2.5.1 bl.a. omfattet af straffelovens §§ 263, 264 og 264 c. Der 
gælder ikke særlige erstatningsregler for sådanne overtrædelser af straffeloven, og i sådanne tilfælde må 
erstatning således fastsættes efter de almindelige erstatningsregler.

For så vidt angår arbejdstageres erstatningsansvar over for arbejdsgiveren, følger det af erstatningsan-
svarslovens § 23, stk. 3, jf. stk. 1, at en arbejdsgivers erstatningskrav mod en ansat kun kan kræves betalt 
af den ansatte i det omfang det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling 
og omstændighederne i øvrigt. Bestemmelsen indebærer, at en arbejdstagers erstatningsansvar over for 
arbejdsgiveren som udgangspunkt bortfalder, hvis der alene er udvist simpel uagtsomhed. Der foretages 
dog en konkret helhedsvurdering i hvert enkelt tilfælde, jf. ordene ”omstændighederne i øvrigt” i § 23, 
stk. 1. Bestemmelsen gælder både i og uden for kontraktforhold, og således også for ansvar for ulovlig 
erhvervelse mv. af erhvervshemmeligheder i medfør af markedsføringsloven.

2.12.2. Direktivet

Det fremgår af direktivets artikel 14, stk. 1, 1. afsnit, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente 
retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, pålægger den krænkende part, der vidste 
eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt 
forhold til den skade, denne har lidt som følge af den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden.

Det fremgår endvidere af artikel 14, stk. 1, 2. afsnit, at medlemsstaterne kan begrænse ansattes erstat-
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ningsansvar over for deres arbejdsgivere for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af arbejdsgive-
rens forretningshemmeligheder, hvis de handler uden forsæt.

Herudover fremgår det af direktivets artikel 14, stk. 2, 1. afsnit, at når erstatningen efter bestemmelsens 
stk. 1 skal fastsættes, skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. negative økonomiske konse-
kvenser, herunder den krænkede parts tab af fortjeneste, den krænkende parts uberettigede fortjeneste 
samt i givet fald andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade der er påført 
forretningshemmelighedshaveren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretnings-
hemmeligheden.

Endelig fremgår det af artikel 14, stk. 2, 2. afsnit, at erstatningen alternativt, når det er hensigtsmæssigt, 
kan fastsættes til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de 
gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis vedkommende havde anmodet om 
tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed.

Det følger af direktivets præambelbetragtning nr. 30 bl.a., at formålet med direktivets erstatningsbestem-
melse er at undgå, at en person, som bevidst eller med rimelig grund til at vide det, ulovligt erhverver, 
bruger eller videregiver en forretningshemmelighed, kan drage fordel af en sådan adfærd, og at sikre, at 
den krænkede forretningshemmelighedshaver så vidt muligt befinder sig i en situation, som svarer til den, 
vedkommende ville have befundet sig i, hvis denne adfærd ikke havde fundet sted. Det følger endvidere 
af præamblen, at formålet med alternativet i artikel 14, stk. 2, 2. afsnit, ikke er at indføre pligt til at 
fastsætte en erstatning, der har karakter af straf, men at sikre erstatning på et objektivt grundlag, hvor der 
samtidig tages hensyn til forretningshemmelighedshaverens udgifter til f.eks. påvisning og efterforskning 
af krænkelsen.

Direktivets artikel 14 og præambelbetragtning nr. 30 svarer indholdsmæssigt i det væsentlige til artikel 13 
og præambelbetragtning nr. 26 i retshåndhævelsesdirektivet (direktiv 2004/48/EF), som er gennemført i 
dansk ret ved lov nr. 1430 af 21. december 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere 
love.

2.12.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

I overensstemmelse med direktivets artikel 14 foreslås det, at den, som forsætligt eller uagtsomt foretager 
en ulovlig handling som nævnt i lovforslagets § 4 om ulovlig erhvervelse mv. af forretningshemmelighe-
der, skal betale en erstatning til forretningshemmelighedshaveren. I tråd med udgangspunktet i dansk rets 
almindelige erstatningsretlige principper foreslås det, at erstatningens størrelse skal svare til værdien af 
den skade, som forretningshemmelighedshaveren har lidt som følge af den krænkende parts handling. Ved 
fastsættelsen af erstatningen skal der dog også tages hensyn til bl.a. forretningshemmelighedshaverens tab 
af fortjeneste og den krænkende parts uberettigede fortjeneste.

Kravet om, at der ved fastsættelsen af erstatningen skal tages hensyn til den krænkende parts uberettigede 
fortjeneste, svarer endvidere til de erstatningsregler, der gælder for immaterielle rettigheder efter bl.a. 
patentlovens § 58, stk. 2, og varemærkelovens § 43, stk. 2. Disse bestemmelser har gennemført artikel 13 
i direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder i dansk ret. Som det også er tilfældet 
efter disse bestemmelser, medfører kravet om, at den krænkende parts fortjeneste skal tillægges vægt ved 
beregningen af erstatningen, at en forretningshemmelighedshaver vil kunne få en erstatning, der samlet 
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er større end det faktiske lidte tab. Det kan dog ikke forventes, at en forretningshemmelighedshaver 
kan få dækket både sit fulde tab samt krænkerens fulde fortjeneste. I lighed med hvad der allerede i 
dag gælder for krænkelser af patenter og varemærker mv. efter bl.a. de ovennævnte bestemmelser, får 
domstolene efter lovforslaget mulighed for at fastsætte den samlede erstatning ud fra skønsmæssige 
betragtninger, hvori krænkerens fortjeneste indgår som et element. Muligheden for også at lægge vægt 
på krænkerens fortjeneste, giver således retten adgang til en friere vurdering ved fastsættelsen af det lidte 
tab og dermed erstatningens størrelse. Kriteriet om krænkerens ”uberettigede fortjeneste” kan bl.a. tænkes 
anvendt i situationer, hvor en stor virksomhed har krænket en indehaver af en forretningshemmelighed, 
der indehaves af en person eller virksomhed med få økonomiske ressourcer. I sådanne tilfælde kan 
det være vanskeligt at fastsætte indehavers tabte fortjeneste og langt lettere at beregne krænkerens 
fortjeneste. Forslaget er i overensstemmelse med det i direktiv 2016/943 om forretningshemmeligheder 
i præambelbetragtning nr. 30 anførte om, at formålet med erstatningsreglerne bl.a. er at undgå, at en 
krænker af en forretningshemmelighedshaver kan drage fordel af en sådan adfærd.

Med de foreslåede erstatningsregler for uberettiget erhvervelse mv. af forretningshemmeligheder ændres 
den gældende retstilstand, idet erstatningsreglerne efter forslaget – i modsætning til den gældende regel i 
markedsføringslovens § 24, stk. 2 – giver mulighed for et friere skøn ved fastsættelsen af erstatningen, jf. 
ovenfor. Der vil dog fortsat i det mindste skulle sandsynliggøres et tab, for at erstatning bliver relevant.

Det foreslås endvidere i overensstemmelse med direktivet, at erstatningen uanset det ovenstående kan 
fastsættes til et beløb, som mindst svarer til et rimeligt vederlag for udnyttelsen af forretningshemmelig-
heden.

Med forslaget videreføres således den gældende retstilstand efter markedsføringslovens § 24, stk. 3, der 
ligeledes fastsætter, at uagtsom eller forsætlig krænkelse af bl.a. en forretningshemmelighedshavers ret 
medfører, at krænkeren skal betale et rimeligt vederlag herfor.

Det foreslås endelig i overensstemmelse med direktivet, at der ud over erstatning kan fastsættes en 
godtgørelse til forretningshemmelighedshaveren for ikke-økonomisk skade.

Forslaget tilsigter at gennemføre direktivets artikel 14, stk. 2, om, at der ved fastsættelse af en erstatning 
skal tages højde for den ikke-økonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren.

Der findes ikke i markedsføringsloven hjemmel til at tilkende en forretningshemmelighedshaver en 
godtgørelse i dag, og der er dermed tale om en ændring af den gældende retstilstand på dette punkt.

De foreslåede bestemmelser finder i overensstemmelse med direktivet anvendelse, uanset om der er tale 
om ansatte mv. eller ej. I forhold til den gældende retstilstand ved krænkelser af en indehaver af en 
forretningshemmelighed begået af en, som ikke er ansat eller lignende hos indehaveren, er der således tale 
om en ændring, idet udmålingen af erstatningen fremover også i disse tilfælde vil være reguleret af loven.

Direktivet giver som nævnt ovenfor under afsnit 2.12.2 mulighed for at begrænse ansattes erstatningsan-
svar over for deres arbejdsgivere for ulovlig erhvervelse mv. af arbejdsgiverens forretningshemmelighe-
der, hvis de har handlet uden forsæt.

Det følger allerede af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, jf. stk. 1, at en arbejdsgivers erstatningskrav 
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mod en ansat kun kan kræves betalt af den ansatte i det omfang, det findes rimeligt under hensyn 
til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Herved vil domstolene, i 
overensstemmelse med det i direktivet anførte kunne lempe en arbejdstagers erstatningsansvar over for 
arbejdsgiveren, hvis arbejdstageren har handlet uden forsæt. På den baggrund finder Erhvervsministeriet 
og Justitsministeriet ikke anledning til at fastsætte særlige regler herom.

2.13. Tvangsbøder

2.13.1. Gældende ret

Efter retsplejelovens § 430, stk. 1, kan den, der forsætligt overtræder et forbud eller påbud, idømmes straf 
af bøde eller fængsel indtil 4 måneder og i forbindelse hermed dømmes til at betale erstatning. En sag 
herom anlægges af den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet.

Endvidere fremgår det af § 430, stk. 2, at bestemmelsens stk. 1 finder tilsvarende anvendelse over for den, 
der forsætligt yder den, som et forbud eller påbud retter sig imod, bistand til at overtræde forbuddet eller 
påbuddet. Spørgsmålet om idømmelse af straf eller erstatning kan udsættes, indtil sagen om den rettighed, 
der påstås krænket, er afgjort, jf. bestemmelsens stk. 3.

Det fremgår af retsplejelovens § 535, stk. 1, at den, der forsætligt overtræder en dom, hvorved det er 
pålagt vedkommende at foretage eller undlade noget, under en af rekvirenten anlagt sag, kan idømmes 
straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Tilsidesættelse af undladelsespligter kan straffes hver gang, 
der foreligger en særskilt tilsidesættelse af dommen.

Endvidere fremgår det af § 535, stk. 2, at en sag efter bestemmelsens stk. 1 ikke kan anlægges, hvis 
rekvirenten har opnået sin ret eller sikkerhed for den. I så fald skal en allerede anlagt sag hæves og 
fuldbyrdelsen af en idømt straf undlades eller standses.

Domme vedrørende andre krav end pengekrav kan tvangsfuldbyrdes af fogedretten efter reglerne i 
retsplejelovens kapitel 45-46 og 48.

2.13.2. Direktivet

Direktivets artikel 16, stk. 1, forpligter medlemsstaterne til at sikre, at de kompetente retslige myndig-
heder kan pålægge sanktioner over for enhver person, som ikke overholder eller nægter at overholde 
foranstaltninger truffet i overensstemmelse med bl.a. direktivets artikel 10 og artikel 12.

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at det bl.a. skal være muligt at pålægge tvangsbøder i tilfælde af 
manglende overholdelse af en foranstaltning truffet i overensstemmelse med direktivets artikel 10 og 12.

Bestemmelsen fastslår endelig, at sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen 
og have en afskrækkende virkning.

2.13.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
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Det fremgår af afsnit 2.13.1 at der i gældende ret findes et strafferetligt værn for manglende overholdelse 
af både midlertidige forbud og påbud og endelige forbud og påbud.

Domme, hvorved der fastsættes foranstaltninger i henhold til denne lovs § 12, kan som andre domme 
fuldbyrdes af fogedretten efter retsplejelovens regler herom.

Det er imidlertid ikke efter gældende ret muligt, som foreskrevet i direktivets artikel 16, at pålægge 
tvangsbøder hverken for manglende overholdelse af forbud eller påbud eller for manglende overholdelse 
af en dom. Tvangsbøder anvendes imidlertid allerede i dag i andre typer sager. Fogedretten kan således 
i sager om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær anvende tvangsbøder, jf. 
retsplejelovens § 537, stk. 3.

For at sikre en korrekt implementering af direktivet, og da tvangsbøder allerede er et tvangsmiddel, som i 
andre sagstyper kan anvendes af fogedretten, foreslås det, at der indføres hjemmel til, at fogedretten kan 
pålægge tvangsbøder i de situationer, som er foreskrevet i direktivet.

Det foreslås derfor, at der i § 16, stk. 1, indføres en bestemmelse, hvorefter fogedretten i tilfælde af mang-
lende overholdelse af et forbud eller påbud meddelt efter § 8 og ved fuldbyrdelse af domme, hvorved 
der er fastsat foranstaltninger i medfør af § 12, efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren kan 
pålægge den tvangsbøder, som forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen er rettet imod.

I § 16, stk. 2, foreslås det, at der indføres en bestemmelse, hvorefter tvangsbøderne fastsættes som daglige 
eller ugentlige bøder, der løber indtil forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen overholdes. Fogedretten 
kan dog, såfremt det findes hensigtsmæssigt, beslutte, at der fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, 
når en bestemmelse om at forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen skal være overholdt på et nærmere 
angivet tidspunkt ikke efterkommes.

Ved fogedrettens behandling af en anmodning om pålæggelse af tvangsbøder efter § 16, forudsættes det, 
at reglerne i retsplejeloven, herunder særligt kapitel 46, finder anvendelse med de fornødne tillempelser.

For så vidt angår domme, hvorved der er fastsat foranstaltninger i medfør af § 12, foreslås det, at der i 
§ 16, stk. 1, indføres en bestemmelse, hvorefter fogedretten ved fuldbyrdelse af de nævnte domme efter 
anmodning fra forretningshemmelighedshaveren kan pålægge den tvangsbøder, som foranstaltningen er 
rettet imod.

I § 16, stk. 2, foreslås det, at der indføres en bestemmelse, hvorefter tvangsbøderne fastsættes som daglige 
eller ugentlige bøder, der løber, indtil foranstaltningen efterkommes. Fogedretten kan dog, såfremt det 
findes hensigtsmæssigt, beslutte, at der fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om, at 
foranstaltningen er efterkommet på et nærmere angivet tidspunkt ikke efterkommes.

2.14. Offentliggørelse af retsafgørelser

2.14.1. Gældende ret
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Der findes ikke efter gældende ret regler om pligten til at offentliggøre retsafgørelser vedrørende krænkel-
se af forretningshemmeligheder. Dansk ret indeholder dog lignende regler på en række andre områder.

Der kan i den forbindelse f.eks. henvises til patentlovens § 60 a, der bestemmer, at i en dom, hvorved 
nogen dømmes efter lovens §§ 58-60, kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres 
i sin helhed eller i uddrag. Tilsvarende bestemmelser findes i varemærkelovens § 44 a, designlovens § 
39 a, ophavsretslovens § 84 a, fødevarelovens § 19 c, § 15 a i lov om beskyttelse af halvlederprodukters 
udformning (topografi) og § 26 c i lov om plantenyheder. Reglerne blev indført med lov nr. 1430 af 
21. december 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven mv., og implementerer artikel 15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle 
rettigheder (retshåndhævelsesdirektivet).

Der kan endvidere henvises til straffelovens § 273, stk. 2, hvoraf det bl.a. fremgår, at den, der dømmes 
for æreskrænkelser, efter forurettedes påstand, kan tilpligtes at betale forurettede et af retten fastsat beløb 
svarende til omkostningerne ved offentliggørelse af dommen i et eller flere offentlige tidsskrifter.

2.14.2. Direktivet

Der henvises til afsnit 2.7.2 for en gennemgang af direktivets artikel 6 og 7 om generelle forpligtelser 
og proportionalitet og procesmisbrug i forbindelse med direktivets bestemmelser om foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler.

Direktivets artikel 15 handler om offentliggørelse af retsafgørelser.

Artikel 15 i direktivet nødvendiggør, at der indføres en ny regel om hel eller delvis offentliggørelse af 
retsafgørelse vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.

Det fremgår af direktivets artikel 15, stk. 1, at medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente retslige 
myndigheder i retssager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemme-
lighed kan påbyde, at der på sagsøgerens begæring og for den krænkende parts regning træffes passende 
foranstaltninger til formidling af information om afgørelsen, og at afgørelsen offentliggøres helt eller 
delvist.

Direktivets artikel 15, stk. 2, fastslår, at ved enhver foranstaltning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, 
beskyttes forretningshemmeligheden, jf. direktivets artikel 9.

Det fremgår af direktivets artikel 15, stk. 3, at når de kompetente retslige myndigheder beslutter, hvorvidt 
de vil udstede påbud om en foranstaltning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, og vurderer dens forholds-
mæssighed, tager de, hvor dette er relevant, hensyn til forretningshemmelighedens værdi, den krænkende 
parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af 
den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden og sandsynligheden for yderligere 
ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden for den krænkende parts vedkommende.

Det fremgår desuden af bestemmelsen, at de kompetente retslige myndigheder også tager hensyn til, 
om oplysningerne om den krænkende part ville være af en sådan art, at en fysisk person ville kunne 
identificeres, og, hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig 
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på baggrund af den mulige skade, som en sådan foranstaltning kan medføre for privatlivets fred og den 
krænkende parts omdømme.

For yderligere at afskrække fremtidige krænkende parter og fremme øget bevidsthed i den brede offent-
lighed er det hensigtsmæssigt at offentliggøre afgørelser, herunder i givet fald ved bekendtgørelse på 
en iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelig-
heder, forudsat at sådan offentliggørelse ikke fører til videregivelse af forretningshemmeligheder eller 
får urimelige konsekvenser for fysiske personers privatliv og omdømme, hvilket fremgår af direktivets 
præambelbetragtning nr. 31, som formålet med bestemmelsen.

2.14.3. Erhvervsministeriets og Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

2.14.3.1. Offentliggørelse

Efter direktivets artikel 15, stk. 1, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente retslige myndigheder 
i retssager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan 
påbyde, at der på sagsøgerens begæring og for den krænkende parts regning træffes passende foranstalt-
ninger til formidling af information om afgørelsen, og at afgørelsen offentliggøres helt eller delvist.

Det skal således efter direktivet være muligt for retten, på sagsøgers begæring, at påbyde den krænkende 
part i en sag om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed helt eller 
delvist at offentliggøre dommen, der fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse.

Som anført i afsnit 2.14.1 findes der ingen regler i dansk ret om pligten til at offentliggøre retsafgørelser 
vedrørende krænkelse af forretningshemmeligheder.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en bestemmelse i lovens § 17, stk. 1, der fastslår, at retten i 
en dom, hvorved nogen dømmes for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemme-
lighed, kan bestemme, at dommen på den krænkede parts anmodning skal offentliggøres i sin helhed eller 
i uddrag.

Den foreslåede bestemmelse er udformet på baggrund af lignende bestemmelser i patentloven, varemær-
keloven, designloven, ophavsretsloven, fødevareloven, lov om beskyttelse af halvlederprodukters udform-
ning (topografi) og lov om plantenyheder, der implementerer artikel 15 i retshåndhævelsesdirektivet. Der 
henvises til afsnit 2.14.1 ovenfor.

Det fremgår ikke udtrykkeligt af ordlyden af direktivets artikel 15, hvem der bærer pligten til at offent-
liggøre en dom efter bestemmelsens stk. 1. Det fastslås derimod, at offentliggørelsen skal ske på den 
krænkende parts regning, og bestemmelsen må derfor forstås således, at det er den krænkende part, der 
har pligten til at iværksætte offentliggørelsen. Derudover fremgår det af direktivets artikel 15, stk. 2, at 
forretningshemmeligheden skal beskyttes ved offentliggørelse af dommen.

Det foreslås på den baggrund endvidere, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 17, stk. 2, hvoraf 
det fremgår, at pligten til offentliggørelsen påhviler den krænkende part, og at offentliggørelsen skal 
ske for den krænkende parts bekostning. Ved offentliggørelse efter stk. 1 skal forretningshemmeligheden 
beskyttes.
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Med bestemmelsen i § 17, stk. 2, foreslås det endvidere, at offentliggørelse skal ske på en så fremtræden-
de måde, som det med rimelighed kan forlanges. Bestemmelsen er ligeledes udformet i overensstemmelse 
med lignende bestemmelser i patentloven, varemærkeloven, designloven, ophavsretsloven, fødevarelo-
ven, lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) og lov om plantenyheder, der 
implementerer artikel 15 i retshåndhævelsesdirektivet, jf. afsnit 2.14.1 ovenfor, og indebærer, at retten 
kan træffe afgørelse om, at offentliggørelse i f.eks. et dagblad skal ske med samme typer, som dagbladets 
almindelige tekst. Retten træffer afgørelse om offentliggørelsens form, placering mv. efter anmodning fra 
den krænkede part.

Det forudsættes, at offentliggørelse efter den foreslåede bestemmelse sker i overensstemmelse med 
reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, straffelovens § 264 d og retsplejelovens 
§ 1017 d.

Den som forsætligt overtræder forbuddet mod erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmelig-
heder skal ifølge forslagets § 15 erstatte den skade, som forretningshemmelighedshaveren har lidt som 
følge heraf.

En overtrædelse af forbuddet mod erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder kan 
ifølge forslagets § 18 ligeledes straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. En strafsanktion 
efter § 18 er underlagt betinget offentlig påtale, jf. stk. 2.

De afgørelser, der offentliggøres efter § 17, kan således både være straffesager og civilretlige sager. For-
slagets bestemmelser gælder således naturligvis også i de civilretlige retssager, hvor der udover en 
påstand om erstatning, også nedlægges påstand om straf.

For så vidt angår straffesager, vil offentliggørelse i medfør af forslagets § 17, være omfattet af retsplejelo-
vens § 1017 d, stk. 1, der bestemmer, at domme og kendelser i straffesager kun må gengives offentligt, 
når de er anonymiseret, således at sigtedes, tiltaltes, forurettedes eller vidners identitet ikke fremgår.

Anonymiseringen skal være så effektiv, at de pågældende ikke kan genkendes i en videre kreds. Det er 
således ikke nok blot at anonymisere navne og præcise adresseangivelser, hvis dommen eller kendelsen 
indeholder andre oplysninger, der gør det muligt at identificere de pågældende. Det kan f.eks. være 
nødvendigt også at udelade oplysninger om en persons erhverv eller beskæftigelse, hvis denne oplysning 
i kombination med navnet på den by, hvor vedkommende bor, og eventuelt vedkommendes alder og køn 
reelt giver en bred kreds mulighed for at identificere den pågældende. Det er også ofte nødvendigt at 
udelade fødselsdatoer (i modsætning til fødselsår).

Det kræves imidlertid ikke efter retsplejelovens § 1017 d, at anonymiseringen skal være så effektiv, at end 
ikke de nærmeste kan genkende den pågældende. Da der således vil kunne blive tale om offentliggørelse 
af oplysninger om en identificerbar fysisk person, vil der kunne være tale om behandling (herunder 
offentliggørelse) af personoplysninger, som er underlagt de databeskyttelsesretlige regler, jf. databeskyt-
telsesforordningens artikel 4, nr. 1.

Det er i den forbindelse en forudsætning med forslagets § 17, at der ikke offentliggøres følsomme 
oplysninger omfattet af forordningens artikel 9 og 10, og sådanne oplysninger skal således på effektiv 
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vis også udelades i forbindelse med offentliggørelsen. Offentliggørelse af personoplysninger skal i øvrigt 
ligge inden for databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens rammer.

2.14.3.2. Hensyn, der skal inddrages ved afgørelse om offentliggørelse af retsafgørelser

Det fremgår af direktivets artikel 15, stk. 3, at når de kompetente retslige myndigheder beslutter, hvorvidt 
de vil udstede påbud om en foranstaltning som omhandlet i direktivets artikel 15, stk. 1, og vurderer 
dens forholdsmæssighed, tager de, hvor dette er relevant, hensyn til forretningshemmelighedens værdi, 
den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, kon-
sekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden og sandsynligheden 
for yderligere ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden for den krænkende parts 
vedkommende.

Det fremgår desuden af bestemmelsen, at de kompetente retslige myndigheder også tager hensyn til, 
om oplysningerne om den krænkende part ville være af en sådan art, at en fysisk person ville kunne 
identificeres, og, hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig 
på baggrund af den mulige skade, som en sådan foranstaltning kan medføre for privatlivets fred og den 
krænkende parts omdømme.

Der findes som nævnt i afsnit 2.14.1 ingen regler i dansk ret om pligten til at offentliggøre retsafgørelser 
om krænkelse af forretningshemmeligheder, herunder om de hensyn der skal inddrages ved en afgørelse 
om en sådan offentliggørelse.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny bestemmelse i lovens § 17, stk. 3, hvorefter retten, når 
den træffer bestemmelse om offentliggørelse efter den foreslåede § 17, stk. 1, og vurderer proportionalite-
ten heraf, i det omfang det er relevant, skal tage hensyn til forretningshemmelighedens værdi (nr. 1), den 
krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 2), 
konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 3), sandsynlig-
heden for den krænkende parts yderligere ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden 
(nr. 4) og om oplysningerne om den krænkende part vil være af en sådan art, at en fysisk person vil kunne 
identificeres, og, hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig på 
baggrund af den mulige skade, som offentliggørelsen kan medføre for privatlivets fred og den krænkende 
parts omdømme (nr. 5). I forhold til nr. 5 henvises til det ovenfor i afsnit 2.14.3.1 anførte.

3. Forholdet til lovgivning vedrørende ansættelsesforhold

Reguleringen af forretningshemmeligheder i direktivets forstand er ikke reguleret særligt i dansk ansæt-
telsesret. Området har dog berøringsflade til en række øvrige områder med relevans for ansættelsesforhol-
det, bl.a. loyalitetsforpligtelsen, der gælder i alle ansættelsesforhold.

Der er ikke med nærværende lovforslag tilsigtet en ændring af den ulovbestemte ret eller retstilstanden, 
der vedrører loyalitetsforpligtelsen. Den generelle loyalitetspligt i ansættelsesforhold suppleres desuden af 
markedsføringsloven.

Loyalitetsforpligtelsen er ikke lovfastsat, men hviler på en arbejdsretlig grundsætning om, at medarbejde-
ren har en pligt til at varetage arbejdsgiverens interesser og være loyal over for arbejdsgiveren.
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Selvom loyalitetsforpligtelsen først og fremmest retter sig mod medarbejderens adfærd, består der i 
ansættelsesforholdet en gensidig loyalitetspligt, hvilket betyder, at arbejdsgivere heller ikke må optræde 
på en illoyal måde over for en medarbejder. Er den i ansættelsesforholdet gældende loyalitetspligt sam-
menholdt med markedsføringslovens regler ikke tilstrækkelig beskyttelse for arbejdsgiveren og virksom-
heden, kan ansættelseskontrakten suppleres med en ansættelsesklausul. Reglerne om ansættelsesklausuler 
følger af lov nr. 165 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler.

Lov om ansættelsesklausuler tillader, at ansættelsesklausuler – det vil sige kunde-, konkurrence- og 
kombinerede klausuler – kan indgås i særlige situationer og indeholder en række betingelser, som 
arbejdsgiverne skal overholde for at kunne forpligte arbejdstagere via erhvervsbegrænsende ansættelses-
klausuler. Der stilles f.eks. krav om, at aftaler om klausuler skal indgås skriftligt, at arbejdstageren har ret 
til kompensation, og at klausulerne maksimalt kan vare i 1 år efter fratræden. Der er yderligere konkrete 
krav til indgåelse af de enkelte typer af ansættelsesklausuler. Derudover indeholder loven bestemmelser 
om opsigelse af aftaler om ansættelsesklausuler og bestemmelser om konsekvenserne af misligholdelse 
af en aftale om en ansættelsesklausul. Loven kan fraviges ved kollektiv overenskomst mellem de mest 
repræsentative arbejdsmarkedsparter til både arbejdstagers fordel og ulempe.

Det bemærkes, at nærværende lovforslag ikke ændrer på ansættelsesklausullovens anvendelse.

Ansættelsesklausullovens anvendelsesområde er ikke begrænset til at omfatte forhold, der vedrører for-
retningshemmeligheder. Forretningshemmeligheder kan udgøre en del af den viden, der udveksles i et 
ansættelsesforhold, men der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem forretningshemmeligheder og 
forhold, der ønskes reguleret af en ansættelsesklausul. Ansættelsesklausulloven omfatter således også 
forhold, hvor en arbejdsgiver ønsker at begrænse arbejdstagers mobilitet uden et ønske om at beskytte 
konkrete forretningshemmeligheder.

Derudover bemærkes det, at lov nr. 303 af 2. maj 2005 om information og høring af lønmodtagere har 
til formål at sikre, at ansatte i virksomheder med mindst 35 ansatte har ret til at blive informeret og hørt 
omkring forhold, som kan have eller vil få væsentlig betydning for deres ansættelse og arbejdsmæssige 
forhold. På samme vis gælder lov nr. 241 af 27. marts 2006 om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber 
og lovbekendtgørelse nr. 1018 af 27. oktober 2009 om europæiske samarbejdsudvalg for virksomheder, 
der opererer i flere lande. Det bemærkes i den forbindelse, at lovene alene finder anvendelse, hvis 
arbejdstagere hos en virksomhed ikke er sikret ret til information og høring via en kollektiv overenskomst 
eller samarbejdsaftale, som lever op til en række minimumsbestemmelser, der følger af de underliggende 
EU-direktiver. Lovene har derfor alene betydning for de dele af arbejdsmarkedet, som ikke i dag er 
omfattet af en overenskomst eller samarbejdsaftale, som sikrer de ansatte information og høring.

Nærværende lovforslag ændrer ikke i lov om information og høring, lov om medarbejderindflydelse i 
SCE-selskaber, lov om europæiske samarbejdsudvalg eller andre lignende love eller i øvrigt i retstillingen 
for udøvelsen af arbejdstagerrepræsentanters ret til information, høring og deltagelse herefter.

Derudover er bl.a. funktionærers ret til at organisere sig og videregive oplysninger til deres egen organisa-
tion om egne løn- og ansættelsesforhold reguleret i funktionærloven.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
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Lovforslaget forventes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at lovforslaget ikke medfører administrati-
ve eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod 
ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EU-Tidende 2015, nr. L 157 s. 1). Direktivet skal være 
gennemført i dansk ret senest den 9. juni 2018.

9. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Et udkast til lovforslag har i perioden den 6. oktober til den 3. november 2017 været sendt i høring hos 
følgende myndigheder og organisationer mv.:

3F Fagligt Fælles Forbund, Accura Advokatpartnerselskab, ADIPA, Advokatrådet, Advokatsamfundet, 
Akademikerne (AC), Alkohol og Samfund, Amagerforbrænding, AMGROS, Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd, Arriva Tog, Asfaltindustrien, Autobranchen Danmark, Awapatent, Banedanmark, Bech-Bruun 
Advokatfirma, Begravelse Danmark, Bilbranchen, Bryggeriforeningen, Budde Schou A/S, Business 
Danmark, Byggesocietetet, Bygherreforeningen, Børnerådet, Centralforeningen af Autoreparatører i Dan-
mark (CAD), Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Chas. Hude A/S, Clean Clothes Campaign, 
CO-Industri, Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF), 
Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Almene Boliger, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Eks-
portråd, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fotohandler Forening, Danmarks Jurist- og Økonomfor-
bund, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks 
Skohandler Forening, Danmarks Sportshandler-Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Affalds-
forening, Dansk Annoncørforening, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Bilbrancheråd, Dansk 
Byggeri, Dansk Dagligvareleverandør Forening, Dansk Detail, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk 
Energi, Dansk Energi Gas, Dansk Erhverv, Dansk Fagpresse, Dansk Fjernvarme, Dansk Forening for 
Industriens Patent- og Varemærkespecialister (DIP), Dansk Forening til Bekæmpelse af Produktpirateri, 
Dansk Industri, Dansk Inkasso Brancheforening, Dansk Journalistforbund, Dansk Kredit Råd, Dansk 
Kørelærer-Union, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Magasinpresse Udgiverforening, Dansk Markeds-
føring, Dansk Marketing Forum, Dansk Opfinderforening, Dansk Postordre handel, Dansk Skovforening, 
Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, Dansk Taxi Råd, Dansk Tekstil & Beklædning, 
Dansk Textil Union, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Andelsselskaber, Dan-
ske Arkitektvirksomheder, Danske Bedemænd, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske 
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Dagblades Forening, Danske Distriktsblade ApS, Danske Fysioterapeuter, Danske Insolvensadvokater, 
Danske Malermestre, Danske Mediers Forum, Danske Rederier, Danske Regioner, Danske Reklame- 
og Relationsbureauers Brancheforening, Danske Revisorer, Danske Spil, De Danske Bilimportører, Den 
Almindelige Danske Lægeforening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Dyrlægeforening, Den 
Danske Fondsmæglerforening, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Grønland, 
Det Faglige Hus, Det Økologiske Råd, DLA Piper, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dommerforeningen, 
Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening, Domstolsstyrelsen, DONG Energy, 
DSB, De Samvirkende Købmænd (DSK), Ecolabel, Fair Trade, Falck, FDB, Foreningen for Distance 
og Internethandel (FDIH), Foreningen af Danske Internet Medier (FDIM), Forenede Danske Motorejere 
(FDM), FEHA, Ferring Lægemidler A/S, Ferrosan A/S, Finans og Leasing, Finansforbundet, Finansrådet, 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), FLSmidth, Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsman-
den, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Foreningen af Dagligvare 
Grossister, Foreningen af Danske Inkassoadvokater, Foreningen af Danske Lokale Ugeaviser, Foreningen 
af Offentlige Anklagere, Foreningen af Politidirektører i Danmark, Foreningen af Registrerede Revisorer, 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Dan-
ske Revisorer, Foreningen Industriel Retsbeskyttelse, Forsikring og Pension, Frie Funktionærer, Funktio-
nærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-
A), GN Store Nord A/S, Gorrissen Federspiel, H. Lundbeck A/S, Haldor Topsøe A/S, Handelshøjskolen 
– Århus Universitet, HK-Landsklubben, Danmarks Domstole, HORESTA, Horten Advokataktieselskab, 
Huset Markedsføring, Høiberg A/S, Højesteret, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Inspicos 
A/S, Investeringsfondsbranchen, IT-Brancheforeningen, IT-Branchen, ITEK, Kommunale Tjenestemænd 
og Overenskomstansatte (KTO), Kommunernes Landsforening (KL), Kreativitet og Kommunikation, 
Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), Kristelig Fagbevægelse (Krifa), Kromann Reumert, Kvinderådet, 
Københavns Retshjælp, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Forsvarsad-
vokater, Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter, Landsorganisationen i Danmark (LO), Larsen & Bir-
keholm A/S, Lederne, LEO Pharma Nordic, Liberale Erhvervs Råd, Lind Cadovius Advokataktieselskab, 
Lokale Pengeinstitutter, Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartner-
selskab, MAQS Law Firm, Metroselskabet, Midttrafik, Møbelhandlernes Centralforening, NJORD, Novo 
Nordisk A/S, Novozymes A/S, Nærbutikkernes Landsforening, Opfinderforeningen.dk, Parcelhusejernes 
Landsforening, Patent Nord ApS, Patentgruppen, Plesner, Plougmann & Vingtoft A/S, Praktiserende 
Tandlægers Organisation, Procesbevillingsnævnet, Præsidenten for Københavns Byret, Præsidenten for 
Retten i Odense, Præsidenten for Retten i Roskilde, Præsidenten for Retten i Aalborg, Præsidenten for 
Retten i Århus, Præsidenten for Sø- og Handelsretten, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten 
for Østre Landsret, Radio- og tv-nævnet, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Retssikkerhedsfonden, 
Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Rådet for Samfundsansvar, Sex og Samfund, Statens og Kommunernes 
Indkøbsservice, Syddansk Universitet, Sydtrafik, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, 
TEKNIQ, Teknologisk Institut, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Tinglysningsretten, TV 2 
DANMARK A/S, TV Danmark A/S, Udenrigs- og Erhvervsministeriet, Færøerne, Udvalget til Beskyttel-
se af Videnskabeligt Arbejde, Vestre Landsret, Vin og Spiritus Organisationen I Danmark (V. S. O. D.), 
Zacco Danmark, Østre Landsret, Aalborg Universitet, Aarhus Retshjælp, Aarhus Universitet.

10. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/min-
dreudgifter (hvis ja, angiv om-
fang)

Negative konsekvenser/mer-
udgifter (hvis ja, angiv om-
fang)

Økonomiske konsekvenser 
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for stat, regioner og kommu-
ner

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser 
for stat, regioner og kommu-
ner

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser 
for erhvervslivet mv.

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser 
for erhvervslivet mv.

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser 
for borgerne

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

Forholdet til EU-retten Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af for-
trolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forret-
ningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og vide-
regivelse. Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest 
9. juni 2018.

Overimplementering af EU-
retlige minimumsforpligtel-
ser (sæt X)

Ja Nej

X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 1. Den foreslåede bestemmelse fastlæg-
ger lovens anvendelsesområde. Det fremgår af bestemmelsen, at loven indeholder regler om beskyttelse 
mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

Bestemmelser om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmelighe-
der findes i dag i flere forskellige love. Markedsføringslovens § 23 indeholder regler om beskyttelse 
af erhvervsdrivende mod, at nogen, som har et tilknytningsforhold til virksomheden, uretmæssigt erhver-
ver, bruger eller videregiver erhvervshemmeligheder. Beskyttelse af erhvervshemmeligheder er ligeledes 
reguleret i bl.a. straffelovens §§ 263, 264 og 264 c, der under visse nærmere betingelser kriminaliserer 
industrispionage og også omfatter personer uden tilknytning til virksomheden.

Endvidere bidrager en række love og retsgrundsætninger fra andre retsområder også til beskyttelsen 
af forretningshemmeligheder. Det gælder f.eks. den ulovbestemte loyalitetsforpligtelse inden for ansættel-
sesretten samt ansættelsesklausulloven. Ligeledes er der bestemmelser i retsplejeloven om retsmøders 
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offentlighed samt gengivelse af retsmøder i retsbogen, om aktindsigt samt om midlertidige retsmidler i 
form af forbud, påbud og beslaglæggelse, der alle i et vist omfang kan beskytte de fortrolige oplysninger.

Forretningshemmeligheder nyder med lovforslaget udelukkende beskyttelse mod situationer, hvor hem-
meligholdt information erhverves, bruges eller videregives uretmæssigt. Modsat intellektuelle ejendoms-
rettigheder som f.eks. patenter og varemærker, giver forretningshemmeligheder ikke ejeren nogen ene-
rettighed. De foreslåede bestemmelser skaber således ikke eneret til knowhow eller oplysninger, som 
er beskyttet som forretningshemmelighed. Forretningshemmeligheder kan supplere beskyttelsen af in-
tellektuelle ejendomsrettigheder. Således udvikles der typisk forretningshemmeligheder undervejs i de 
processer, som senere fører til skabelsen af nye innovative løsninger og produkter og intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Lovens anvendelsesområde er sammenfaldende med direktivets, og lovens anvendelsesområde begrænses 
derfor i overensstemmelse med direktivets artikel 1, stk. 2 og 3, der indeholder en opregning af forhold, 
som ikke berøres af direktivet, eller som ikke skal fortolkes ind i direktivet, jf. også direktivets præam-
belbetragtninger nr. 11-13. Med disse begrænsninger sikres, at direktivet respekterer de nationale og 
europæiske retsregler, der sikrer borgernes frihedsrettigheder. Dette kunne eksempelvis være grundlovens 
§ 77 vedrørende ytringsfrihed. Disse begrænsninger sikres bl.a. af direktivets artikel 1, stk. 2 og 3, samt 
artikel 5.

Loven berører i overensstemmelse med direktivets artikel 1, stk. 2, ikke udøvelse af retten til ytrings- 
og informationsfrihed, hvilket kommer til udtryk i direktivets artikel 5, litra a, hvorefter medlemsstaterne 
sikrer, at en anmodning om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i direktivet, af-
vises, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted for 
at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, som fastsat i chartret, herunder respekt for mediefrihed 
og mediernes pluralisme. Artikel 5, litra a, foreslås gennemført med lovforslagets § 5, nr. 1.

Ligeledes berører loven ikke anvendelse af EU-regler eller nationale regler, der kræver, at forretnings-
hemmelighedshavere af hensyn til den offentlige interesse videregiver oplysninger, herunder forretnings-
hemmeligheder, til offentlige eller administrative eller retslige myndigheder, således at disse myndighe-
der kan varetage deres opgaver. Endvidere berører loven ikke anvendelse af EU-regler eller nationale 
regler, der kræver eller tillader, at EU-institutioner og -organer eller nationale offentlige myndigheder 
videregiver oplysninger indgivet af virksomheder, som disse institutioner, organer eller myndigheder er 
i besiddelse af i henhold til og i overensstemmelse med de forpligtelser og beføjelser, der er fastsat i 
EU-retten eller national ret.

Loven berører i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra d, ikke arbejdsmarkedets parters uafhængig-
hed og deres ret til at indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med EU-retten og national 
ret og praksis. I overensstemmelse med den danske model og anerkendelsen af den vigtige rolle, som 
arbejdsmarkedets parter spiller for udviklingen af reglerne på det danske arbejdsmarked, giver loven 
således også mulighed for, at arbejdsmarkedets parter via kollektive overenskomster kan fastsætte mere 
vidtgående regler for at sikre tilstrækkelig og konsekvent regulering af området, herunder beskyttelse 
mod erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, se hertil også direktivets præam-
belbetragtning nr. 10. Sådanne overenskomster skal sikre lønmodtageren en mindst lige så god beskyttelse 
af dennes rettigheder efter direktivets artikel 5, som direktivet fastsætter. Det betyder, at arbejdsmarkedets 
parter ikke ved kollektiv overenskomst kan fravige de beskyttelsesmæssige bestemmelser, der er fastsat i 
lovforslagets § 5, nr. 3, som vedrører de situationer, hvor en lønmodtager under alle omstændigheder er 
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berettiget til at erhverve, bruge eller videregive en forretningshemmelighed, jf. også præambelbetragtning 
nr. 12. Dette vil navnlig angå situationer, hvor hensynet til ytrings- og informationsfriheden (artikel 
5, litra a), hensynet til at afdække aktiviteter til beskyttelse af den almene offentlige interesse (artikel 
5, litra b) og hensynet til forholdet mellem en lønmodtager og dennes repræsentanter (artikel 5, litra 
c) medfører, at en lønmodtager ikke kan sanktioneres for videregivelse, brug eller erhvervelse af en 
forretningshemmelighed.

Det bemærkes i øvrigt, at der ved kollektiv overenskomst forstås en aftale om løn- og arbejdsvilkår 
indgået mellem på den ene side et lønmodtagerforbund eller en gruppe af lønmodtagere og på den anden 
side en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver. Begrebet omfatter både fællesoverenskom-
ster, organisationsaftaler og selvstændige overenskomster, det vil sige uden sondring mellem begreberne 
’aftaler’ eller ’overenskomster’.

I overensstemmelse med direktivets artikel 1, stk. 3, må intet i denne lov forstås således, at det giver 
anledning til at begrænse arbejdstagernes mobilitet. Navnlig giver loven ikke anledning til at begrænse 
arbejdstagernes brug af oplysninger, der ikke udgør en forretningshemmelighed, eller til at begrænse 
arbejdstagernes brug af erfaringer og kompetencer, som de normalt og på ærlig vis erhverver i løbet af 
deres ansættelse, eller til at pålægge arbejdstagere flere begrænsninger i deres ansættelseskontrakter end 
de begrænsninger, der er pålagt i overensstemmelse med EU-retten eller national ret.

Det fremgår af direktivets præambelbetragtning nr. 13, at det ikke er meningen, at direktivet skal berøre 
muligheden for at indgå aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om ikke at konkurrere i overens-
stemmelse med gældende ret. Det betyder f.eks., at ansættelsesklausuler indgået i overensstemmelse med 
gældende dansk ret kan opretholdes.

I forlængelse heraf følger det af dansk ret, at en arbejdsgiver i særlige tilfælde retmæssigt kan begrænse 
en arbejdstagers mobilitet. En sådan begrænsning kan retmæssigt fastsættes ved brug af en konkurrence-, 
kunde- eller kombineret klausul. Denne mulighed er reguleret i ansættelsesklausulloven, og dette lovfor-
slag berører ikke aftaler indgået i overensstemmelse med ansættelsesklausulloven.

Ønskes en arbejdstagers mobilitet i forhold til ansættelsesforhold begrænset, skal en sådan begrænsning 
således ske i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesklausulloven. Ansættelsesklausulloven giver 
mulighed for, at en arbejdsgiver kan beskytte sin virksomhed mod, at forretningshemmeligheder spredes 
til konkurrenter, eller at virksomhedens kunder forsøges medbragt i en tidligere medarbejders nye stilling, 
ved at indgå aftale med medarbejderen om en konkurrence-, kunde eller kombineret klausul.

Der henvises nærmere til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 2

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 2. Bestemmelsen indeholder definiti-
oner, som er af betydning for anvendelsesområdet for loven, og bestemmelsen indeholder bl.a. en 
definition af begrebet forretningshemmelighed. Den foreslåede bestemmelse udgør en meget tekstnær 
gennemførelse af direktivets artikel 2.
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I gældende national lovgivning findes ikke en definition af forretningshemmeligheder eller erhvervshem-
meligheder. De overordnede principper for, om der foreligger en erhvervshemmelighed i henhold til 
reglerne i markedsføringsloven harmonerer imidlertid med direktivets og bestemmelsen i forslagets § 2, 
idet oplysningerne ikke må være alment tilgængelige, skal have økonomisk værdi samt være underlagt et 
vist niveau af fortrolighed og beskyttelse.

Med den foreslåede bestemmelses nr. 1, defineres begrebet ”forretningshemmelighed”.

Begrebet forretningshemmelighed omfatter oplysninger, som opfylder tre kumulative krav, der fremgår af 
bestemmelsens nr. 1, litra a-c. Ifølge bestemmelsen skal oplysningerne
a) være hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller 

sammensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, 
der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,

b) have handelsværdi, fordi de er hemmelige, og
c) de er under de givne omstændigheder blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighol-

delse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne.

Definitionen harmonerer med definitionen i artikel 39 i TRIPS-aftalen, der handler om beskyttelse af 
fortrolig information.

For så vidt angår litra a fremgår det af direktivets præambelbetragtning nr. 14, at begrebet forretnings-
hemmelighed omfatter knowhow, forretningsoplysninger og teknologiske oplysninger i tilfælde, hvor der 
både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse af dem og en berettiget forventning om, at de 
forbliver hemmeligholdte.

For så vidt angår litra b fremgår det af præambelbetragtning nr. 14, at sådan knowhow eller sådanne 
oplysninger skal have faktisk eller potentiel handelsværdi, f.eks. hvor uautoriseret erhvervelse, brug eller 
videregivelse af oplysningerne vil kunne skade interesserne hos den person, som lovligt kontrollerer dem, 
på en måde, der undergraver den pågældende persons videnskabelige og tekniske potentiale, forretnings-
mæssige eller finansielle interesser, strategiske placering eller evne til at konkurrere.

Direktivet indeholder ikke konkrete fortolkningsbidrag til kravet i litra c.

Definitionen på en forretningshemmelighed udelukker ifølge præambelbetragtning nr. 14 ubetydelige 
oplysninger og de erfaringer og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansæt-
telse. Definitionen udelukker også oplysninger, som er almindeligt kendte blandt eller er lettilgængelige 
for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger. Det 
fremgår også af præambelbetragtning nr. 14, at det er vigtigt at vedtage en ensartet definition af forret-
ningshemmeligheder uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse.

Forretningshemmeligheder omfatter efter dette lovforslag også tekniske tegninger, beskrivelser, opskrif-
ter, modeller eller lignende, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er 
blevet betroet, jf. nærmere bemærkningerne til § 4.

Med bestemmelsens nr. 2 defineres begrebet ”forretningshemmelighedshaver” som enhver fysisk eller 
juridisk person, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed.
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Med bestemmelsens nr. 3 defineres en ”krænkende part” som enhver fysisk eller juridisk person, som 
ulovligt har erhvervet, brugt eller videregivet en forretningshemmelighed.

I bestemmelsens nr. 4 defineres ”krænkende varer” som varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, 
produktionsproces eller markedsføring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som 
er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.

Der henvises nærmere til afsnit 2.3 og 2.5.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 3

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 3.

Det fremgår af den foreslåede § 3, stk. 1, at det er lovligt at erhverve forretningshemmeligheder, hvis 
forretningshemmeligheden erhverves ved uafhængig opdagelse eller skabelse eller observation, undersø-
gelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller 
som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og personen ikke er bundet af 
nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden.

Det er endvidere lovligt at erhverve forretningshemmeligheder, hvis forretningshemmeligheden er erhver-
vet ved enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig 
erhvervspraksis.

Viden eller information, der er udtryk for almindelig brancheindsigt eller generel erhvervserfaring, som 
kan forventes af en fagmand på området, falder under bestemmelsens anvendelsesområde.

Inden for bestemmelsens anvendelsesområde falder også såkaldt ”reverse engineering”, der er betegnel-
sen for det forhold, at der foretages en teknisk, kemisk eller lignende undersøgelse af et produkt, der er 
tilgængeligt på markedet, for derigennem at afdække de bagvedliggende forretningshemmeligheder.

En virksomheds faktiske markedsførte produkter udgør ikke en forretningshemmelighed, og derfor kan 
oplysninger udvundet ved reverse engineering anvendes lovligt.

Oplysninger, som en virksomhed giver fra sig om sine produkter, falder ligeledes under bestemmelsens 
anvendelsesområde.

Det følger endvidere af den forslåede stk. 1, at det er lovligt at erhverve forretningshemmeligheder, hvis 
forretningshemmeligheden erhverves ved udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret 
til information, høring og deltagelse i overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis. Den 
foreslåede bestemmelse er af særlig relevans for kollektivt forsvar af arbejdstageres og arbejdsgiveres 
interesser, herunder erhvervelse af en forretningshemmelighed i situationer, hvor arbejdstagerne har ret til 
information og høring om forhold, der har eller vil få betydning for deres arbejde og ansættelsessituation.

På det danske arbejdsmarked er disse rettigheder sikret ved lov nr. 303 af 2. maj 2005 om information og 
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høring af lønmodtagere. Med lov om information og høring får ansatte i virksomheder af en vis størrelse 
ret til – via deres repræsentanter – at blive informeret og hørt af arbejdsgiveren omkring forhold, som 
har eller vil få væsentlig betydning for deres ansættelse og arbejdsmæssige forhold, se hertil også de 
almindelige bemærkningers afsnit 2.2 og 3. ¬På samme vis gælder lov om europæiske samarbejdsudvalg 
for virksomheder, der opererer i flere lande. Det bemærkes i den forbindelse, at lov om information og 
høring, alene finder anvendelse for arbejdstagere, som ikke er omfattet af kollektive overenskomster eller 
samarbejdsaftaler, herunder samarbejdsaftale mellem DA og LO, som sikrer de ansatte ret til information 
og høring, og som minimum svarer til bestemmelserne i de bagvedliggende direktiver. Det samme gør sig 
gældende vedrørende lov om europæiske samarbejdsudvalg samt øvrige tilsvarende direktiver og nationa-
le regler, der regulerer adgangen til information og høring af arbejdstagere. Lønmodtagerrepræsentanterne 
eller eventuelt særligt sagkyndige, der bistår dem, må dog ikke videregive oplysninger, som de af hensyn 
til virksomhedens legitime interesser, f.eks. bevarelsen af forretningshemmeligheder, har modtaget som 
fortrolige, jf. § 7 i lov om information og høring af lønmodtagere samt § 30 i lov om europæiske samar-
bejdsudvalg. Tavshedspligten gælder også efter udløbet af lønmodtagerrepræsentanternes mandat. Det 
bemærkes, at der ikke med dette lovforslag ændres i lov om information og høring af lønmodtagere, i lov 
om europæiske samarbejdsudvalg eller i andre lignende love eller i anvendelsen af lovene.

Det følger af det foreslåede stk. 2, at erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed 
betragtes som lovlig, i det omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervel-
se, brug eller videregivelse. Det fremgår af direktivets præambelbetragtning nr. 18, at erhvervelse og 
videregivelse af forretningshemmeligheder i forbindelse med kollektivt forsvar af arbejdstageres og 
arbejdsgiveres interesser, skal betragtes som lovlig.

Det følger derudover af funktionærlovens § 10, stk. 1, at funktionærer har ret til at organisere sig og give 
oplysninger til deres organisation om egne løn- og ansættelsesforhold. Forbehold i ansættelseskontrakter 
om forbud mod at give sådanne oplysninger er således ugyldige.

Det bemærkes, at den foreslåede bestemmelse ikke fritager offentlige myndigheder fra de fortroligheds-
forpligtelser, som de er underlagt for så vidt angår oplysninger videregivet af forretningshemmeligheds-
havere, uanset om disse forpligtelser er fastsat i EU-retten eller national ret. Sådanne fortrolighedsforplig-
telser vedrører bl.a. forpligtelser, der angår oplysninger, der fremsendes til ordregivende myndigheder i 
forbindelse med udbudsprocedurer.

Der henvises nærmere til afsnit 2.4.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 4

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 4.

Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre en beskyttelse mod uretmæssig udnyttelse af en 
forretningshemmelighedsindehavers forretningshemmeligheder.

Bestemmelsen er bl.a. udtryk for, at erhvervsvirksomheder har krav på, at visse forhold vedrørende 
produktion eller indkøbs- og salgsorganisation, der har særlig betydning for virksomhedens konkurrence-
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evne, bevares for vedkommende virksomhed og ikke eksempelvis benyttes af dens ansatte eller medind-
ehavere uden for virksomheden eller gives videre til andre.

Den foreslåede § 4 giver både et værn mod misbrug af erhvervshemmeligheder fra personer med lovlig 
adgang til virksomheden, dvs. ansatte, konsulenter, gæster og leverandører mv., og et værn mod misbrug 
af hemmeligheder fra ulovlig indtrængen i virksomheden.

Strafferetligt er det alene misbrug af erhvervshemmeligheder fra personer med lovlig adgang til virksom-
heden, dvs. ansatte, konsulenter, gæster og leverandører mv., der er omfattet af den foreslåede § 18.

Bestemmelsen i stk. 1, fastslår, at erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelig-
hedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, såfremt en af to betingelser i bestemmelsen er 
opfyldt.

Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes 
for det første som ulovlig, hvis forretningshemmeligheden kan udledes af uautoriseret adgang til, tileg-
nelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der lovligt 
kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en forretningshemmelighed, eller 
som en forretningshemmelighed kan udledes af, jf. stk. 1, nr.1.

Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes 
for det andet som ulovlig, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved enhver anden adfærd, der under 
de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervspraksis, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden. Bestem-
melsen omfatter f.eks. besøgende og forretningsforbindelser.

Bestemmelsen vil således efter omstændighederne kunne finde anvendelse f.eks., hvor en besøgende 
skaffer sig informationer fra lokaliteter i virksomheden, der ikke er omfattet af rundvisningen, eller hvor 
en besøgende fotograferer eller medtager prøver trods forbud herom.

Bestemmelsen i stk. 2, fastslår, at brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretnings-
hemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden 
bruges eller videregives af en person, som konstateres at opfylde en af de tre betingelser nævnt i 
bestemmelsens nr. 1-3.

Det bemærkes hertil, at hvis der er indgået en aftale efter ansættelsesklausulloven gennem konkurrence- 
eller kundeklausuler, kan disse ikke forpligte lønmodtageren i mere end 12 måneder henholdsvis 6 måne-
der for kombinerede klausuler. I den periode, hvor ansættelsesklausulen er gældende, er arbejdstageren 
begrænset efter indholdet af den indgåede ansættelsesklausul, herunder f.eks. et forbud mod at tage ansæt-
telse i en konkurrerende virksomhed eller brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Efter 
ansættelsesklausulens ophør vil lønmodtageren ikke længere være omfattet af ansættelsesklausulloven.

Med bestemmelsen i stk. 2 slås det dermed fast, at ikke alene erhvervelsen af en forretningshemmelighed 
uden forretningshemmelighedsindehaverens samtykke kan være ulovlig, men også brugen eller videregi-
velsen af en forretningshemmelighed kan være ulovlig.
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Der kan være tale om ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, såfremt forretnings-
hemmeligheden bruges eller videregives af en person, som har erhvervet forretningshemmeligheden 
ulovligt, jf. stk. 2, nr. 1.

Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedsindehaverens sam-
tykke er endvidere ulovlig, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, som har 
misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshemme-
ligheden, jf. stk. 2, nr. 2.

Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedsindehaverens sam-
tykke er ligeledes ulovlig, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en person, som har 
misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens 
brug, jf. stk. 2, nr. 3.

Forbuddet omfatter ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder. Er der givet tilladelse til 
at bruge eller videregive forretningshemmeligheden, eller har dette været en nødvendig følge af arbejdet, 
falder forholdet uden for bestemmelsens område.

Bestemmelsen rammer f.eks. ansatte eller samarbejdende personer mv., der viderebringer oplysninger 
om virksomhedens hemmeligheder til konkurrenter. Forseelsen er i denne form særlig risikabel for den 
virksomhed, der har krav på hemmeligholdelse. Men bestemmelsen gælder principielt også personer, der 
videregiver eller selv benytter kendskabet til hemmeligheden, efter at deres tilknytning til virksomheden 
er ophørt.

Med henblik på denne situation vil der dog ofte ved særlig aftale være truffet foranstaltninger til modvirk-
ning af den skade, som tidligere ansatte kan påføre virksomheden. Disse såkaldte konkurrenceklausuler er 
omfattet af lov om ansættelsesklausuler. Hvor sådan aftale er truffet, må klausulen finde anvendelse forud 
for bestemmelsen i stk. 2.

Videregivelse vil være overladelse af information til tredjemand, f.eks. samarbejdspartnere og underleve-
randører.

Brug af forretningshemmeligheder dækker både intern brug, f.eks. som led i et projekt, fremstilling af 
produkter og markedsføring baseret på hemmelighederne.

Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske 
tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må efter bestemmelsen ikke ubeføjet benytte 
dette eller sætte andre i stand hertil.

Tekniske tegninger mv. omfatter information, der ofte er bestemt til at komme til kendskab for en bredere 
kreds uden for virksomhedens rammer.

Det er ikke muligt udtømmende at opregne de genstande, der er beskyttet. I almindelighed drejer det sig 
om rørlige ting, der tjener som forbillede ved fremstilling af nye genstande, eller som giver anvisning på 
en bestemt teknisk fremgangsmåde.
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Endvidere omfattes udkast til kalkulationer og beskrivelser, der er udarbejdet f.eks. til brug ved tilbuds-
afgivelse, licitationer mv. Mundtlige anvisninger på et arbejdes udførelse og lignende falder uden for 
bestemmelsen.

Beskyttelsen kræver, at materialet skal være betroet i anledning af udførelsen af et arbejde eller i 
øvrigt i erhvervsøjemed. Det kan være udtrykkeligt tilkendegivet, at materialet ikke må anvendes til den 
pågældendes egne formål eller komme uvedkommende i hænde. En sådan tilkendegivelse er dog ikke 
påkrævet, idet betroelsesforholdet kan fremgå af materialet selv eller af de omstændigheder, hvorunder 
det er overdraget.

Beskyttelsen gælder over for enhver, der har fået materialet betroet med henblik på udførelsen af et 
arbejde. Bestemmelsen omfatter således både den erhvervsdrivendes ansatte og enhver anden, der har 
fået materialet betroet i erhvervsøjemed. Det kan f.eks. være underleverandører, personer der har fået 
materialet overgivet til reproduktion eller i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Det fremgår af den foreslåede stk. 3, at erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelig-
hed også betragtes som en ulovlig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen 
eller videregivelsen vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemme-
ligheden var blevet erhvervet direkte eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav 
forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 2.

For en effektiv beskyttelse af forretningshemmeligheder er det vigtigt, at den, der udnytter forretnings-
hemmeligheder, som en anden har skaffet til denne, er omfattet af bestemmelsen, idet muligheden for den 
erhvervsmæssige udnyttelse af en andens hemmeligheder skaber baggrunden for overtrædelse af reglerne.

Den erhvervsdrivende skal vide eller burde vide, at kendskab til eller rådighed over hemmeligheden er 
opnået ved en overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1. Hvis den erhvervsdrivende i god tro er påbegyndt 
benyttelsen af noget, der senere viser sig at være en andens forretningshemmelighed, kan forholdet ikke 
straffes.

Bestemmelsen supplerer den foreslåede § 4, stk. 1 og 2, med beskyttelse af hælerilignende forhold.

Uanset den erhvervsdrivendes subjektive forhold må den berettigede dog kunne kræve udleveret sine 
tegninger og beskrivelser mv., der indeholder forretningshemmeligheder.

Det fastsættes i den foreslåede stk. 4, at produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende 
varer eller import med henblik herpå også betragtes som ulovlig brug af en forretningshemmelighed, hvis 
den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at 
forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 2.

Der henvises nærmere til afsnit 2.5 i de almindelige bemærkninger.

Til § 5
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Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 5, litra a, b og c.

Retten til ytringsfrihed er i gældende dansk ret bl.a. beskyttet i grundlovens § 77. Det følger af grundlo-
vens § 77, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar 
for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. På trods 
af forbuddet mod censur og andre forebyggende forholdsregler er det antaget i den statsretlige teori og ac-
cepteret i retspraksis, at grundloven ikke er til hinder for at nedlægge forbud mod offentliggørelsen af en 
ytring, hvis det kan godtgøres, at der vil ske uoprettelig skade, eller formålet i øvrigt vil forspildes, hvis 
der ikke gribes ind før offentliggørelsen, jf. Jens Peter Christensen m.fl.: Grundloven med kommentarer 
(2015), side 501.

Som et eksempel fra retspraksis, hvor der ikke var grundlag for at nedlægge et forbud mod offentlig-
gørelsen af en ytring over for et nyhedsmedie, kan nævnes Højesterets kendelse af 12. april 2010 
(sag 7/2010). Højesteret udtalte, at et forbud mod et nyhedsmedies offentliggørelse af optagelser er et 
indgreb i ytrings- og informationsfriheden, som kun kan foretages, såfremt tungtvejende grunde taler 
herfor. Højesteret henviste herved til principperne bag grundlovens § 77 og Den Europæiske Menneske-
rettighedskonventions artikel 10.

Det fremgår af forslaget til § 5, nr. 1, at videregivelse af forretningshemmeligheder i den situation, 
hvor den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden er foretaget for at 
udøve retten til ytrings- og informationsfrihed som fastsat i Chartret, herunder respekt for mediefrihed 
og mediernes pluralisme, ikke kan mødes med foranstaltninger, procedurer, retsmidler eller sanktioner 
efter denne lov. Det er vurderingen, at det for at fjerne eventuel tvivl herom bør præciseres i selve 
lovteksten, at en anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal afvises af retten, hvis en 
sådan anmodning sker for at udøve informations- og ytringsfriheden, herunder respekt for mediefrihed og 
mediernes pluralisme.

Artikel 5, litra b, vedrører den situation, hvor den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheden er foretaget for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktivi-
teter, hvis sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse. Bestemmelsen 
vedrører såkaldt ”whistleblowing”.

Efter gældende dansk ret, kan der bl.a. i nogle tilfælde være tale om, at erhvervelsen, brugen eller 
videregivelsen af en forretningshemmelighed sker som led i et ansættelsesforhold. Den beskyttelse, en 
whistleblower er sikret med direktivets artikel 5, litra b, er dog uafhængig af, om erhvervelsen, brugen 
eller videregivelsen sker som led i et ansættelsesforhold, idet indholdet af beskyttelsen går videre end 
ansættelsesforhold, hvorfor denne tillige finder anvendelse på udefrakommendes whistleblowing.

I forhold til dansk ansættelsesret er reguleringen af whistleblowing opdelt, så der bl.a. skelnes mellem 
offentlige myndigheder og private virksomheder, og blandt private virksomheder i øvrigt skelnes mellem 
den finansielle og den ikke-finansielle sektor. Private virksomheder er ikke underlagt de samme regler 
som offentlige myndigheder. Det er navnlig de forvaltningsretlige regler, der stiller en række krav til 
myndigheder.

Det foreslås i § 5, nr. 2, at hvis erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder efter 
forslaget til lovens § 4 sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter med 
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henblik på at beskytte den almene offentlige interesse, skal foranstaltninger, procedurer og retsmidler 
efter denne lov afvises.

Det fremgår af forslaget til § 5, nr. 3, at en arbejdstagers videregivelse af forretningshemmeligheder til 
vedkommendes lønmodtagerrepræsentanter ikke kan mødes med foranstaltninger, procedurer, retsmidler 
eller sanktioner efter denne lov, når videregivelsen er sket som led i repræsentanternes retmæssige 
varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med EU-retten, national ret eller gældende overenskom-
ster, hvis videregivelse var nødvendig for varetagelsen af de pågældende opgaver. Med foranstaltninger, 
procedurer, retsmidler eller sanktioner efter denne lov henvises der til lovforslagets § 8 om midlertidige 
afgørelser om forbud og påbud, §§ 12 og 13 om domme om forbud og påbud og § 15 om erstatning.

Det foreslås med lovforslagets § 5,nr. 3, at arbejdstagerrepræsentanter eller eventuelt særligt sagkyndige, 
der bistår dem, ikke må videregive oplysninger, som de har modtaget fra en arbejdstager efter dette 
lovforslags § 5, på samme vis som det følger af § 7 i lov om information og høring af lønmodtagere samt 
§ 30 i lov om europæiske samarbejdsudvalg, at en arbejdstagerrepræsentant har tavshedspligt med hensyn 
til fortrolige oplysninger. Tavshedspligten gælder også efter udløbet af arbejdstagerrepræsentanternes 
mandat. Det bemærkes, at der ikke med dette lovforslag ændres i lov om information og høring af 
lønmodtagere, lov om europæiske samarbejdsudvalg og andre lignende love eller anvendelsen af lovene.

Som konsekvens af at der er tale om en undtagelsesbestemmelse til ulovlig videregivelse af forretnings-
hemmeligheder, når en sådan er videregivet i overensstemmelse med § 5, påhviler det sagsøgte at bevise, 
at vedkommende er omfattet af de undtagelser som følger af bestemmelsen.

Der henvises nærmere til afsnit 2.6 i de almindelige bemærkninger.

Til § 6

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 9, stk. 1.

Efter straffelovens § 152, stk. 1, straffes den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og 
som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse 
har fået kendskab, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Retsplejelovens § 129 fastslår, at bl.a. straf-
felovens §§ 150-152, tilsvarende finder anvendelse på advokater samt deres autoriserede fuldmægtige, 
partnere, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden. Det fremgår desuden 
af tjenestemandslovens § 6, at tjenestemanden samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder 
for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen 
kræver. Ansættelse som dommer sker efter tjenestemandslovens regler.

Der findes herudover ikke regler i dansk ret, der generelt forbyder personer, herunder f.eks. sagens parter 
og vidner, at bruge eller videregive oplysninger, som de lovligt har opnået kendskab til gennem deltagelse 
i en retssag eller adgang til dokumenter, der indgår i en retssag.

Den foreslåede § 6, stk. 1, 1. pkt., fastslår, at den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller 
hverv, og som medvirker i en retssag vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en 
forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, 
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kan pålægges strafansvar efter straffelovens §§ 152-152 f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller 
videregiver forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er 
blevet bekendt med som følge af deltagelsen i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten 
har identificeret som fortrolige. Dette gælder dog ikke, når retten har bestemt, at oplysningerne ikke er 
omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver almindeligt kendte eller umiddelbart 
tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type oplysninger.

Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre, at straffelovens §§ 152-152 f finder anvendelse i 
tilfælde omfattet af direktivets artikel 9, stk. 1, 1. afsnit, og at dette ikke gælder, når retten har bestemt, 
at oplysningerne ikke udgør en forretningshemmelighed efter den foreslåede § 2, nr. 1. Bestemmelsen 
indebærer i den forbindelse en fravigelse af straffelovens §§ 152-152 f, da det ikke i forvejen følger af 
bestemmelsen, at den ikke finder anvendelse på tilfælde, hvor retten f.eks. har vurderet, at en påstået 
forretningshemmelighed ikke længere har en handelsværdi, fordi den er hemmelig, og således ikke lever 
op til definitionen i den foreslåede § 2, nr. 1.

Bestemmelsens 2. pkt. indebærer bl.a. at forpligtelsen til ikke at bruge eller videregive en forretningshem-
melighed, ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor forretningshemmeligheden er videregivet i et retsmøde, 
der ikke afholdes for lukkede døre.

Der henvises nærmere til afsnit 2.7 i de almindelige bemærkninger.

Den foreslåede § 6, stk. 2, fastslår, at bestemmelsen i den foreslåede § 6, stk. 1, tilsvarende finder 
anvendelse på advokater, samt deres autoriserede fuldmægtige, partnere, personale og andre, som i øvrigt 
beskæftiges i advokatvirksomheden.

Den personkreds, der beskrives i den foreslåede § 6, stk. 2, er i forvejen omfattet af bl.a. straffelovens 
§ 152 i medfør af retsplejelovens § 129. Med den foreslåede bestemmelse i § 6, stk. 2, sikres det dog, 
at også undtagelsen til straffelovens §§ 152-152 f i den foreslåede § 6, stk. 1, finder anvendelse på 
advokater, samt deres autoriserede fuldmægtige, partnere, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i 
advokatvirksomheden.

Der henvises nærmere til afsnit 2.7 i de almindelige bemærkninger.

Den foreslåede § 6, stk. 3, fastslår, at den, der uden at være omfattet af den foreslåede § 6, stk. 1 eller 2, 
medvirker i en retssag vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemme-
lighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, og som uberettiget 
bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller påståede forretningshemmeligheder, som den 
pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen i retssagen eller adgangen til dokumenterne, 
og som retten har identificeret som fortrolige, straffes med bøde. Dette gælder dog ikke, når retten 
har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne bliver 
almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig 
med den type oplysninger.

Den foreslåede bestemmelse indfører en tavshedspligt for personer, der ikke er omfattet af straffelovens 
§§ 152-152 f eller retsplejelovens § 129, men som deltager i en retssag vedrørende ulovlig erhvervelse, 
brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår 
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som led i en sådan retssag, og som derigennem opnår kendskab til forretningshemmeligheder. Dette 
kan f.eks. være sagens parter og vidner. Bestemmelsen skal således sikre, at tavshedspligten gælder for 
enhver person, der deltager i en retssag om forretningshemmeligheder, eller som har adgang til sagens 
dokumenter, jf. direktivets artikel 9, stk. 1, 1. afsnit.

Bestemmelsens sidste pkt. indebærer f.eks. at forpligtelsen til ikke at bruge eller videregive en forret-
ningshemmelighed ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor forretningshemmeligheden er videregivet i et 
retsmøde, der ikke afholdes for lukkede døre.

Bødestraffen for overtrædelse af den foreslåede bestemmelse fastsættes efter straffelovens almindelige 
regler om fastsættelse af bøder.

Der henvises nærmere til afsnit 2.7 i de almindelige bemærkninger.

Til § 7

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 9, stk. 3.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, men retten kan i medfør af retsplejelovens § 29, stk. 1, nr. 
3, bestemme, at et retsmøde skal holdes for lukkede døre, når sagens behandling i et offentligt retsmøde 
vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse, herunder når der skal afgives forklaring om forretnings-
hemmeligheder. Efter retsplejelovens § 29, stk. 2, kan der derudover i borgerlige sager, efter anmodning 
fra parterne, træffes bestemmelse om dørlukning, hvis det er af særlig betydning for parterne at undgå 
offentlighed om sagen, og ingen afgørende offentlig interesse strider herimod. Når særlige grunde taler 
for det, kan retsformanden i medfør af retsplejelovens § 29 e, give andre end dem, der har med sagen 
at gøre, tilladelse til at overvære et retsmøde, der afholdes for lukkede døre. De pågældende må i så 
fald ikke give meddelelse om forhandlingen til nogen, der ikke har haft adgang til mødet, medmindre 
dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet.

Retsplejelovens § 41, stk. 1, fastslår, at enhver har ret til aktindsigt i domme og kendelser mv. efter 
reglerne i retsplejelovens §§ 41 a-41 c, 41 e og 41 g.

Det fremgår af retsplejelovens § 41 b, stk. 1, at enhver kan forlange at få udleveret kopi af domme og 
kendelser samt af beslutninger om sagsomkostninger i borgerlige sager. Retten til aktindsigt kan dog i 
medfør af § 41 b, stk. 3, begrænses, i det omfang dommen eller kendelsen indeholder oplysninger om 
enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders forretningshemmeligheder, og offentlighedens 
indsigt i retssager findes at burde vige for væsentlige hensyn til de pågældende, der ikke kan varetages 
ved anonymisering i medfør af § 41 e, stk. 4.

Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 41 c, stk. 1, at hvis der i en sag er anvendt skriftlig forelæggel-
se eller procedure i medfør af retsplejelovens §§ 366, 387, 850, 878 og 930 a, har enhver ret til at få 
udleveret kopi heraf, når der er afsagt dom i sagen, medmindre dokumenterne er omfattet af et forbud 
mod offentlig gengivelse, jf. retsplejelovens § 31 b. Det fremgår endvidere af retsplejelovens § 41 c, 
stk. 3, at hvis der i en sag er anvendt endelige påstandsdokumenter eller sammenfattende processkrifter i 
medfør af retsplejelovens § 357, stk. 1 og 2, har enhver ret til at få udleveret kopi heraf fra 2 arbejdsdage 

2017/1 LSF 125 88

98



før hovedforhandlingens begyndelse. Retsplejelovens § 41 c, stk. 4, fastslår, at retsplejelovens § 41 b, stk. 
2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Efter retsplejelovens § 41 d, stk. 1, kan den, der har en individuel, væsentlig interesse i et konkret 
retsspørgsmål, derudover forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en borgerlig 
sag eller en straffesag, herunder indførsler i retsbøgerne, i det omfang dokumenterne har betydning for 
vurderingen af det pågældende retsspørgsmål. Retten til aktindsigt kan i medfør af retsplejelovens § 41, 
d, stk. 5, nr. 5, begrænses, i det omfang dokumentet indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent 
private forhold eller virksomheders forretningshemmeligheder, og ansøgerens interesse i at kunne benytte 
kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for væsentlige hensyn til de 
pågældende, der ikke kan varetages ved anonymisering i medfør af retsplejelovens § 41 e, stk. 4.

Efter retsplejelovens § 41 e, stk. 4, kan den myndighed, der behandler en anmodning om aktindsigt, 
endvidere bestemme, at et dokument, der søges aktindsigt i, inden gennemsynet eller kopieringen skal 
anonymiseres, hvis dokumentet indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller 
virksomheders forretningshemmeligheder, således at de pågældendes identitet ikke fremgår.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 7 skal retten, når den i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af en forretningshemmelighed træffer afgørelse efter retsplejelovens kapitel 2, kapitel 3 a og 
§ 339 a, tage hensyn til behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, 
samt til parternes og relevante tredjeparters legitime interesser, og til eventuel skade, som parterne og 
relevante tredjeparter måtte lide som følge af, at en anmodning om sådanne foranstaltninger efterkommes 
eller afvises.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 9, stk. 3.

Det bemærkes, at hensynet til parternes og eventuelle tredjeparters legitime interesser, samt til eventuelle 
skadevirkninger, som rettens afgørelse måtte medføre, vurderes i forvejen at blive inddraget i forbindelse 
med rettens afgørelse efter retsplejelovens kapitel 2, kapitel 3 a og § 339 a. Den foreslåede bestemmelse i 
lovforslagets § 7 indebærer således ikke en fravigelse af gældende ret, og har alene til hensigt at sikre en 
fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet.

Der henvises nærmere til afsnit 2.8 i de almindelige bemærkninger.

Til § 8

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 10 og 11, stk. 1-4.

Retten kan i medfør af retsplejelovens § 411 efter reglerne i retsplejelovens kapitel 40 ved et forbud eller 
påbud bestemme, at private og repræsentanter for stat, region og kommune i disses egenskab af parter i 
private retsforhold midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.

Det er ikke udtrykkeligt anført i retsplejeloven, hvilke typer af sager der er omfattet af retsplejelovens 
regler om forbud og påbud, eller hvilke handle- og undladelsespligter et forbud eller påbud kan omfat-
te. Det følger dog af retspraksis, at retsplejelovens regler om forbud og påbud finder anvendelse på sager 
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om erhvervshemmeligheder, ligesom det følger af retspraksis, at forbud og påbud kan angå f.eks. indkøb, 
produktion, markedsføring, afsætning, import og eksport, samt tilbagekaldelse af krænkende varer.

Forbud eller påbud kan efter retsplejelovens § 413 meddeles, hvis den part, der anmoder om meddelelse 
af forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at parten har den ret, der søges beskyttet ved 
forbuddet eller påbuddet (§ 413, nr. 1), at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller 
påbud (§ 413, nr. 2), og at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til 
at afvente tvistens retlige afgørelse (§ 413, nr. 3). Efter retsplejelovens § 414, stk. 2, kan retten nægte 
at meddele forbud eller påbud, hvis det vil påføre modparten skade eller ulempe, der står i åbenbart 
misforhold til partens interesse i meddelelse af forbuddet eller påbuddet. Det fremgår af forarbejderne 
til bestemmelsen, at den er udtryk for, at retten skal foretage en generel proportionalitetsafvejning i 
forbindelse med en afgørelse om midlertidige forbud og påbud.

Retten kan efter retsplejelovens § 415, stk. 1, bestemme, at parten som betingelse for meddelelse af 
forbud eller påbud skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres modparten ved 
forbuddet eller påbuddet. Retten kan desuden efter retsplejelovens § 423, hvis den meddeler forbud eller 
påbud, samtidig træffe afgørelse om at beslaglægge rørligt gods, hvis der er bestemte grunde til at antage, 
at det vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet. Rettens afgørelse herom træffes efter 
anmodning fra den part, der har anmodet om meddelelse af forbuddet eller påbuddet. Det beslaglagte 
opbevares i medfør af § 423, stk. 2, på partens bekostning af retten eller af den, retten bemyndiger hertil, 
og retten kan bl.a. betinge beslaglæggelse af, at parten stiller sikkerhed for de i § 423, stk. 2, nævnte 
omkostninger.

Hvis sagen om den rettighed, der påstås krænket, afgøres ved en dansk domstol, træffes der ved afgørel-
sen bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med beslaglagt rørligt gods, herunder gods, der er 
beslaglagt af fogedretten i medfør af retsplejelovens kapitel 57. En sådan bestemmelse kan også træffes 
ved ophævelse af et forbud eller påbud i medfør af retsplejelovens § 426 eller ved dommen i en i medfør 
af lovens § 430 anlagt sag. Ved afgørelsen kan det beslaglagte tilbagegives den part som forbuddet eller 
påbuddet retter sig imod, udleveres til en rettighedshaver eller konfiskeres. Sker der konfiskation, kan det 
konfiskerede efter anmodning anvendes til dækning af erstatningskrav, der tilkommer den part, der har 
opnået forbuddet eller påbuddet.

Hvis sag om den rettighed, der påstås krænket, ikke allerede er anlagt ved en dansk eller udenlandsk 
domstol eller indledt ved en voldgiftsret, skal den, der har anmodet om meddelelse af forbud eller påbud, 
inden 2 uger efter at afgørelsen om at meddele forbud eller påbud er endelig, anlægge eller indlede 
en sådan sag, jf. retsplejelovens § 425, stk. 1. Bestemmelsen kan fraviges ved aftale mellem parterne, 
som dog først kan indgås, når der er truffet endelig afgørelse om at meddele forbud eller påbud, jf. 
bestemmelsens stk. 3.

Et forbud eller påbud gælder, indtil det ophæves efter retsplejelovens § 426, stk. 2 eller 3, eller bortfalder 
efter § 426, stk. 4. Det fremgår i den forbindelse af retsplejelovens § 426, stk. 2, at et forbud eller påbud 
kan ophæves helt eller delvis, hvis betingelserne for rettens meddelelse af forbud eller påbud ikke længere 
er opfyldt (§ 426, stk. 2, nr. 1), hvis den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet, utilbørligt forhaler 
sagen (§ 426, stk. 2, nr. 2), eller hvis sag efter § 425 ikke anlægges eller indledes rettidigt, hæves eller 
afvises (§ 426, stk. 2, nr. 3). Efter § 426, stk. 3, kan et forbud eller påbud i en sag, hvor sagen om den 
rettighed, der påstås krænket, skal afgøres ved udenlandsk domstol eller ved voldgift, endvidere ophæves, 
når afgørelsen i sagen om den rettighed, der påstås krænket, er endelig. Et forbud eller påbud i en sag, 
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hvor sagen om den rettighed, der påstås krænket, skal afgøres ved en dansk domstol, bortfalder, hvis 
forbuddet eller påbuddet ikke forinden er ophævet efter bestemmelsens stk. 2, når der er afsagt dom i 
sagen om den rettighed, der påstås krænket, og anke ikke er iværksat inden ankefristens udløb, eller en 
rettidigt iværksat anke senere er frafaldet, eller andet er bestemt i dommen, jf. § 426, stk. 4.

Efter retsplejelovens § 430, stk. 1, kan den, der forsætligt overtræder et forbud eller påbud, idømmes straf 
af bøde eller fængsel indtil 4 måneder og i forbindelse hermed dømmes til at betale erstatning. Sag efter 
bestemmelsens 1. pkt. anlægges af den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet. Det fremgår af § 
430, stk. 2, at bestemmelsens stk. 1 tilsvarende finder anvendelse over for den, der forsætligt yder den, 
som et forbud eller påbud retter sig imod, bistand til at overtræde forbuddet eller påbuddet.

Efter den foreslåede § 8, stk. 1, kan retten, i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af 
en forretningshemmelighed, efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren, meddele forbud eller 
påbud efter reglerne i retsplejelovens kapitel 40, jf. dog den foreslåede § 8, stk. 2 og 4.

Den foreslåede bestemmelse har til formål at fastslå, at retten i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af forretningshemmeligheder, kan træffe midlertidig afgørelse om forbud eller påbud efter 
retsplejelovens kapitel 40, med den ændring, der følger af den foreslåede § 8, stk. 2, om betingelserne 
herfor, og § 8, stk. 4, om ophævelse af forbud og påbud meddelt efter lovens § 8, stk. 1.

Efter den foreslåede § 8, stk. 2, kan retten meddele forbud eller påbud efter den foreslåede § 8, stk. 1, 
hvis den part, der anmoder om forbuddet eller påbuddet godtgør eller sandsynliggør, at der foreligger 
en forretningshemmelighed (nr. 1), at sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren (nr. 2), og at for-
retningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges eller videregives 
ulovligt, eller der er en umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretnings-
hemmeligheden (nr. 3).

Den foreslåede bestemmelse indebærer en fravigelse af retsplejeloven, idet retten ved en vurdering af, om 
der kan meddeles midlertidigt forbud eller påbud i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse 
af en forretningshemmelighed, skal benytte den foreslåede bestemmelse i stedet for retsplejelovens § 
413. For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår der er tale om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivel-
se af en forretningshemmeligheder, henvises til den foreslåede § 4 og bemærkningerne hertil.

De øvrige regler i retsplejelovens kapitel 40 om midlertidige afgørelser om forbud og påbud finder fortsat 
anvendelse i sager om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.

Der henvises nærmere til afsnit 2.19.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 8, stk. 3, skal retten, i sin vurdering af, om forbud eller påbud kan meddeles 
efter den foreslåede § 8, stk. 1, tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, herunder, hvis det 
er relevant, forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk ved forretningshemmeligheden 
(nr. 1), de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden (nr. 2), den sagsøgtes 
adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 3), konsekvenserne af 
den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 4), parternes legitime interesser 
og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis anmodningen om forbud eller påbud efterkommes eller 
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afvises (nr. 5), tredjemands legitime interesser (nr. 6), offentlighedens interesse (nr. 7) og beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder (nr. 8).

Den foreslåede bestemmelse i § 8, stk. 3, svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets 
artikel 11, stk. 2, og indebærer, at retten som led i sin proportionalitetsvurdering, i det omfang det findes 
relevant, skal inddrage de særlige omstændigheder i sagen. Opregningen i den foreslåede bestemmelse af 
de hensyn, som retten kan inddrage, er ikke udtømmende.

Det bemærkes, at retten i medfør af retsplejelovens § 414, stk. 2, er forpligtet til at foretage en generel 
proportionalitetsafvejning i forbindelse med en afgørelse om midlertidige forbud og påbud. De hensyn, 
der er opregnet i direktivets artikel 11, stk. 2, vurderes således i medfør heraf i forvejen at blive 
inddraget i forbindelse med rettens afgørelse om et midlertidigt forbud eller påbud, i det omfang det er 
relevant. Hensynene er dog ikke udtrykkeligt anført i retsplejelovens § 414, stk. 2, og formålet med den 
foreslåede bestemmelse er derfor alene at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet.

Der henvises nærmere til afsnit 2.9.3.4 i de almindelige bemærkninger.

Den foreslåede § 8, stk. 4, fastslår, at retten helt eller delvist kan ophæve forbud eller påbud meddelt 
efter stk. 1, når de oplysninger, der har dannet grundlag for forbuddet eller påbuddet, ikke længere udgør 
en forretningshemmelighed efter denne lovs § 2, nr. 1, og det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes 
sagsøgte. Retten kan endvidere helt eller delvist ophæve forbud eller påbud meddelt efter stk. 1, i medfør 
af retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 2 og 3, samt stk. 3.

Den foreslåede bestemmelse regulerer, hvornår retten kan ophæve et forbud eller påbud meddelt efter 
lovens § 8, stk. 1. Formålet med bestemmelsen er, at implementere direktivets artikel 11, stk. 3, litra b, 
samtidig med at det sikres, at retten fortsat kan anvende reglerne om ophævelse af forbud og påbud i 
retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 2 og 3, samt stk. 3. Det bemærkes i den forbindelse, at direktivets artikel 
11, stk. 3, litra a, er opfyldt med retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 3.

Efter retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1, kan et forbud eller påbud ophæves helt eller delvist, hvis 
betingelserne for rettens meddelelse af forbuddet eller påbuddet ikke længere er opfyldt. Det kan f.eks. 
være tilfældet, hvis de oplysninger, der dannede grundlag for forbuddet eller påbuddet ikke længere 
vurderes at udgøre en forretningshemmelighed. Det er imidlertid ikke en betingelse efter retsplejelovens 
§ 426, stk. 2, nr. 1, at ændringen i betingelserne for rettens meddelelse af forbud eller påbud, ikke kan 
tilregnes sagsøgte.

Den foreslåede bestemmelse indebærer således, at retten for så vidt angår forbud og påbud meddelt efter 
lovens § 8, stk. 1, skal anvende lovens § 8, stk. 4, 1. pkt., i stedet for den nuværende bestemmelse i 
retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1.

Efter lovens § 8, stk. 4, 1. pkt., er ophævelsen betinget af, at de oplysninger, der har dannet grundlag 
for forbuddet eller påbuddet, ikke længere udgør en forretningshemmelighed efter lovens § 2, nr. 1, og 
det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes sagsøgte. Der vil således ikke være grundlag for at ophæve 
et forbud eller påbud meddelt efter lovens § 8, stk. 1, med henvisning til, at oplysningerne ikke længere 
udgør en forretningshemmelighed, hvis dette skyldes, at sagsøgte f.eks. har bragt oplysningerne om 
forretningshemmeligheden i det offentlige rum.
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Efter lovens § 8, stk. 4, 2. pkt., kan forbud eller påbud meddelt efter lovens § 8, stk. 1, ophæves helt eller 
delvist i de tilfælde, der er anført i retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 2 og 3, samt stk. 3. Der er ikke med 
loven tilsigtet ændringer i anvendelsen af retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 2 og 3, samt stk. 3.

Der henvises nærmere til afsnit 2.9.3.5 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 8, stk. 5, kan retten, som alternativ til at meddele forbud eller påbud efter 
retsplejelovens kapitel 40, bestemme, at den påståede krænkende part kan fortsætte med brug af forret-
ningshemmeligheden mod at vedkommende stiller den fornødne sikkerhed for kompensation til den 
påståede krænkede part.

Ved udmålingen af sikkerheden kan der bl.a. lægges vægt på størrelsen af den pågældende forretnings-
hemmeligheds værdi.

Den foreslåede bestemmelse i § 8, stk. 5, svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets 
artikel 10, stk. 2, og bør særligt anvendes, når der kun er lille risiko for, at forretningshemmeligheden når 
ud til offentligheden, jf. direktivets præambelbetragtning nr. 26.

Den foreslåede bestemmelse finder alene anvendelse på brugen af en forretningshemmelighed, og retten 
kan således ikke bestemme, at den påståede krænkende part fortsat kan videregive forretningshemmelig-
heden, mod at vedkommende stiller sikkerhed for kompensation.

Der henvises nærmere til afsnit 2.9.3.6 i de almindelige bemærkninger.

Til § 9

Med den foreslåede § 9 gennemføres direktivets artikel 10, stk. 1, litra c, i forhold til rettens kompetence 
vedrørende forbud og påbud i sager om forretningshemmeligheder.

Efter retsplejelovens regler kan retten ikke ved forbud og påbud træffe afgørelse om, at rørligt gods som 
en midlertidig foranstaltning skal udleveres til den part, der har anmodet om forbud eller påbud. Retten 
kan således først i forbindelse med sagen om den rettighed, der påstås krænket, træffe afgørelse om, 
hvorledes der skal forholdes med beslaglagt rørligt gods, jf. retsplejelovens § 429, stk. 1.

Den foreslåede § 9, stk. 1, fastslår, at meddeler retten forbud eller påbud i medfør af denne lovs § 7, 
kan retten efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren samtidig træffe afgørelse om udlevering 
til denne af de formodet krænkende varer, såfremt der er bestemte grunde til at antage, at de vil blive 
anvendt til overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

Betingelserne for at træffe afgørelse om udlevering af formodet krænkende varer svarer til betingelserne 
for at træffe afgørelse om beslaglæggelse efter retsplejelovens § 423, stk. 1.

Ved vurderingen af, hvorvidt der kan ske udlevering af de formodet krænkende varer til forretnings-
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hemmelighedshaveren, forudsættes det, at retten foretager en proportionalitetsvurdering, herunder med 
inddragelse af hensynet til den formodet krænkende part.

Efter den foreslåede § 9, stk. 2, finder retsplejelovens § 423, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, tilsvarende 
anvendelse under behandlingen af en anmodning om udlevering.

Henvisningen til retsplejelovens § 423, stk. 1, 2. pkt., og § 423, stk. 4, medfører, at retsplejelovens 
processuelle regler for anmodninger om beslaglæggelse finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår 
anmodninger om udlevering, hvorved det sikres, at der er ensartede regler for anmodninger om beslag-
læggelse og udlevering.

Der henvises nærmere til afsnit 2.9.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Til § 10

Med den foreslåede § 10 gennemføres direktivets artikel 10, stk. 1, litra c, i forhold til fogedrettens 
kompetence vedrørende forbud og påbud i sager om forretningshemmeligheder.

Det fremgår af retsplejelovens § 424 og § 641, stk. 1, at fogedretten yder bistand til opretholdelse eller 
gennemførelse af et forbud eller påbud efter reglerne i kapitel 57.

Efter den foreslåede § 10, stk. 1, yder fogedretten bistand til opretholdelse af et forbud eller påbud 
meddelt efter § 8 efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

Henvisningen til retsplejelovens regler medfører, at fogedretten har de samme beføjelser i forhold til 
forbud og påbud meddelt efter denne lov som forbud og påbud meddelt efter retsplejelovens almindelige 
regler.

Den foreslåede § 10, stk. 2, fastslår, at fogedretten, efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren 
kan træffe afgørelse om udlevering af de formodet krænkende varer til forretningshemmelighedshaveren, 
såfremt der er bestemte grunde til at antage, at de vil blive anvendt til overtrædelse af forbuddet eller 
påbuddet.

Bestemmelsen medfører, at fogedretten efter meddelelsen af et midlertidigt forbud eller påbud, kan træffe 
afgørelse om udlevering af formodet krænkende varer, jf. direktivets artikel 10, stk. 1, litra c, under 
samme betingelser som anført i den foreslåede § 9, stk. 1.

Der henvises nærmere til afsnit 2.9.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Til § 11

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 11, stk. 5.
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Efter retsplejelovens § 428, stk. 1, skal den, som har opnået et forbud eller påbud på grundlag af en rettig-
hed, som viser sig ikke at bestå, betale modparten erstatning for tab og godtgørelse for tort. Det samme 
gælder, når forbuddet eller påbuddet bortfalder eller ophæves på grund af efterfølgende omstændigheder, 
såfremt det må antages, at rettigheden ikke bestod. Viser rettighedshaverens ret sig alene at bestå i et 
mindre omfang, skal rettighedshaveren betale modparten erstatning for det tab, der følger af, at forbuddet 
eller påbuddet har haft for stor udstrækning, jf. § 428, stk. 2. Hvis forbuddet eller påbuddet er ulovligt af 
andre grunde, skal rettighedshaveren betale modparten erstatning for tab og godtgørelse for tort, såfremt 
rettighedshaveren burde have undladt at begære forbud eller påbud, jf. § 428, stk. 3.

Retsplejelovens § 428 finder efter sin ordlyd ikke anvendelse på skade, som tredjemand måtte have lidt i 
forbindelse med et forbud eller påbud. Erstatning og godtgørelse vil i disse tilfælde således skulle afgøres 
efter de almindelige regler herfor.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 11 finder retsplejelovens § 428, i sager om ulovlig erhvervelse, brug 
eller videregivelse af en forretningshemmelighed, tilsvarende anvendelse i forhold til tredjemand, der har 
lidt skade i forbindelse med et forbud eller påbud. Der er således med den foreslåede bestemmelse tale 
om en udvidelse af anvendelsesområdet for retsplejelovens § 428.

Krav om erstatning efter retsplejelovens § 428, stk. 1-3, herunder vedrørende tredjemands skade som 
følge af et forbud eller påbud, kan i medfør af retsplejelovens § 428, stk. 4, gøres gældende som modkrav 
under sagen, hvis denne allerede verserer ved en dansk domstol, eller ved selvstændigt søgsmål. Selv-
stændigt søgsmål, der først kan anlægges, når forbuddet eller påbuddet er ophævet eller bortfaldet, jf. 
retsplejelovens § 426, skal anlægges inden 3 måneder efter ophævelsen eller bortfaldet.

Der henvises nærmere til afsnit 2.9.3.5 i de almindelige bemærkninger.

Til § 12

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 12 og 13.

Efter gældende ret kan retten ved dom meddele endelige forbud og påbud. Dansk ret indeholder dog ikke 
generelle regler om anvendelsesområdet for domme om endelige forbud og påbud, ligesom der ikke i 
dansk ret findes generelle regler om betingelserne herfor.

Der findes flere eksempler fra retspraksis, hvoraf det fremgår, at en dom om endelige forbud kan angå en 
række forskellige handle- og undladelsespligter, herunder f.eks. forbud mod produktion, markedsføring 
og forhandling af krænkende varer, samt mod import og eksport heraf. Der er ligeledes eksempler fra 
retspraksis på domme om tilintetgørelse og tilbagekaldelse af krænkende varer.

Efter den foreslåede § 12, stk. 1, kan retten ved dom fastsætte en række særligt opregnede foranstaltninger 
i forhold til en forretningshemmelighed, når retten har fastslået, at der er sket ulovlig erhvervelse, brug 
eller videregivelse af forretningshemmeligheden, jf. § 4. Det drejer sig om ophør med eller i givet fald 
tidsbegrænset forbud mod brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 1), forbud mod pro-
duktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring 
af krænkende varer med henblik herpå (nr. 2), tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet (nr. 
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3), fratagelse af krænkende egenskaber hos de krænkende varer (nr. 4), tilintetgørelse af de krænkende 
varer eller i givet fald tilbagekaldelse af varerne fra markedet, forudsat at en sådan tilbagekaldelse ikke 
hindrer beskyttelsen af den pågældende forretningshemmelighed (nr. 5), og tilintetgørelse af dele af eller 
hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller udgør forret-
ningshemmeligheden, eller i givet fald udlevering til sagsøgeren af alle eller dele af disse dokumenter, 
genstande, materialer, stoffer eller elektroniske filer (nr. 6).

Det vurderes, at retten allerede efter gældende ret har mulighed for at iværksætte de foranstaltninger, der 
er opregnet i direktivets artikel 12, stk. 1. Dansk ret indeholder dog ikke udtrykkelige regler herom, og 
den foreslåede bestemmelse har således alene til formål at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse 
af direktivet.

Tilintetgørelse efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 5 og 6, bør ikke nødvendigvis benyttes som foranstalt-
ning, hvis der findes andre brugbare løsninger, f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller 
at varerne afhændes uden for markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer, jf. 
direktivets præambelbetragtning nr. 28.

Der henvises nærmere til afsnit 2.10.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 12, stk. 2, skal retten, når den tager stilling til, om foranstaltninger efter den 
foreslåede § 12, stk. 1, kan meddeles, og vurderer proportionaliteten af sådanne foranstaltninger, tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i sagen, herunder forretningshemmelighedens værdi eller andre 
specifikke træk derved (nr. 1), de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden 
(nr. 2), den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelighe-
den (nr. 3), konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 
4), parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 
efterkommes eller afvises (nr. 5), tredjeparters legitime interesser (nr. 6), offentlighedens interesse (nr. 7) 
og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (nr. 8).

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, stk. 
1, og indebærer, at retten, i det omfang det er relevant, skal inddrage de særlige omstændigheder i sagen, 
når den som led i afgørelse om endelige forbud og påbud foretager en generel proportionalitetsvurde-
ring. Opregningen i den foreslåede bestemmelse af de hensyn, som retten kan inddrage i den forbindelse, 
er ikke udtømmende.

Det vurderes, at retten i forvejen som led i en generel proportionalitetsvurdering vil inddrage de hensyn, 
der er opregnet i direktivets artikel 13, stk. 1, i det omfang det er relevant. På trods heraf er det ikke 
udtrykkeligt fastsat i dansk ret, hvilke hensyn der skal inddrages i rettens vurdering af, om der kan 
meddeles et endeligt forbud eller påbud. Der er således ikke med den foreslåede bestemmelse tilsigtet 
en ændring af gældende ret, og den har derfor alene til formål at sikre en fuldstændig og korrekt 
gennemførelse af direktivet.

Der henvises nærmere til afsnit 2.10.3.2 i de almindelige bemærkninger.

Den foreslåede § 12, stk. 3, fastslår, at når retten begrænser varigheden af foranstaltninger efter den 
foreslåede § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, skal denne varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forret-
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ningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden. Foranstaltningerne ophører, når de 
ikke længere er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1, og det skyldes forhold, der ikke direkte eller indirekte 
kan tilregnes den krænkende part.

Den foreslåede bestemmelse stiller først og fremmest krav til, hvordan retten skal tilrettelægge foranstalt-
ninger efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, i de tilfælde, hvor retten bestemmer, at sådanne 
foranstaltninger skal have en begrænset varighed. Det drejer sig om foranstaltninger, der går ud på ophør 
med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, jf. 
nr. 1, og forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller import, 
eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå, jf. nr. 2.

Derudover fastsætter bestemmelsen regler om, hvornår sådanne foranstaltninger ophører. Det er i denne 
forbindelse en betingelse, at det forhold, der bevirker, at oplysningerne, der danner grundlag for rettens 
meddelelse af et endeligt forbud eller påbud, ikke længere udgør en forretningshemmelighed, ikke kan 
tilregnes sagsøgte direkte eller indirekte. Der vil således efter den foreslåede bestemmelse f.eks. ikke 
være grundlag for, at et endeligt forbud ophører med henvisning til, at oplysningerne ikke længere 
udgør en forretningshemmelighed, hvis dette skyldes, at sagsøgte f.eks. har bragt oplysningerne om 
forretningshemmeligheden i det offentlige rum.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, stk. 
1, sidste afsnit, og artikel 13, stk. 2.

Der henvises nærmere til afsnit 2.10.3.3 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 12, stk. 4, foretages foranstaltninger efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 3-6, på 
den krænkende parts bekostning, medmindre særlige grunde taler herimod. Foranstaltningerne berører 
ikke en mulig erstatning til forretningshemmelighedshaveren for den ulovlige erhvervelse, brug eller 
videregivelse af forretningshemmeligheden.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 12, stk. 
4, og indebærer, at de foranstaltninger, der er opregnet i den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 3-6, foretages 
for den krænkende parts regning, medmindre særlige grunde taler imod det. Det drejer sig om tilfælde, 
hvor retten bestemmer, at der skal ske tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet, fratagelse af 
krænkende egenskaber hos de krænkende varer, tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald 
tilbagekaldelse af varerne fra markedet, forudsat at en sådan tilbagekaldelse ikke hindrer beskyttelsen af 
den pågældende forretningshemmelighed, og tilintetgørelse af dokumenter, eller dele heraf, genstande, 
materialer, stoffer eller elektroniske filer, der indeholder eller udgør forretningshemmeligheden, eller i 
givet fald udlevering til sagsøgeren af disse dokumenter, eller dele heraf, genstande, materialer, stoffer 
eller elektroniske filer.

Der henvises nærmere til afsnit 2.10.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Til § 13
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Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 13, stk. 3.

Der findes ikke regler i dansk ret, der udtrykkeligt fastslår, at retten kan bestemme, at den part, der har 
krænket en forretningshemmelighed, kan betale godtgørelse som alternativ til at blive meddelt et endeligt 
forbud eller påbud af retten.

Efter den foreslåede § 13, stk. 1, kan retten i stedet for at træffe foranstaltninger efter den foreslåede § 12, 
efter anmodning fra den, der vil kunne pålægges disse foranstaltninger, bestemme, at denne skal betale 
den krænkede part godtgørelse, hvis den pågældende person på tidspunktet for brugen eller videregivel-
sen hverken vidste eller under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden 
var erhvervet fra en anden person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt (nr. 1), 
gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade den pågældende person uforholdsmæssigt 
meget (nr. 2), og en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimelig (nr. 3).

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, stk. 
3, og bemyndiger udtrykkeligt retten til at lade godtgørelse træde i stedet for et endeligt forbud eller 
påbud efter den foreslåede § 12 i tilfælde, hvor den krænkende part anmoder om det. Betingelserne for 
rettens anvendelse af den foreslåede bestemmelse er kumulative.

Den foreslåede bestemmelse kan f.eks. finde anvendelse i tilfælde, hvor en person, som oprindeligt 
erhvervede en forretningshemmelighed i god tro, først på et senere tidspunkt, herunder ved underretning 
fra den oprindelige forretningshemmelighedshaver, bliver bevidst om, at vedkommendes kendskab til 
den pågældende forretningshemmelighed kommer fra kilder, som brugte eller videregav den relevante 
forretningshemmelighed ulovligt. Den foreslåede bestemmelse skal i sådanne tilfælde sikre, at det undgås, 
at endelige forbud eller påbud efter den foreslåede § 12 påfører den pågældende uforholdsmæssig stor 
skade. Hvis den ulovlige brug af forretningshemmeligheden imidlertid er i strid med anden lovgivning 
eller vil kunne skade forbrugerne, bør den ulovlige brug ikke være tilladt, jf. direktivets præambelbetragt-
ning nr. 29.

Der henvises nærmere til afsnit 2.10.3.4 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 13, stk. 2, må godtgørelse, der træder i stedet for foranstaltninger efter den 
foreslåede § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som den, der er dømt til 
at betale godtgørelse skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne 
have været forbudt, hvis vedkommende havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende 
forretningshemmelighed.

Den foreslåede bestemmelse svarer med enkelte sproglige tilpasninger til direktivets artikel 13, stk. 3, 2. 
afsnit, og fastsætter krav til opgørelsen af godtgørelse, der bestemmes i medfør af den foreslåede § 13, 
stk. 1.

Der henvises nærmere til afsnit 2.10.3.4 i de almindelige bemærkninger.

Til § 14
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Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 8, stk. 1, i forhold til fristerne for 
søgsmål.

Der findes ikke i dansk ret regler om frister for søgsmål om anvendelse af de foranstaltninger, procedurer 
og retsmidler, der er foreskrevet i direktivet.

Efter den foreslåede § 14, stk. 1, skal anmodning om meddelelse af forbud eller påbud i medfør af denne 
lovs § 8 være indgivet til retten inden 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshaveren har fået et 
sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, at 
forretningshemmelighedshaveren har tilstrækkelig grundlag for indgivelse af anmodningen.

Efter den foreslåede § 14, stk. 2, skal sagsanlæg med påstand om fastsættelse af foranstaltninger i medfør 
af denne lovs § 12, stk. 1, være indgivet til retten inden 6 måneder efter, at forretningshemmelighedshave-
ren har fået et sådant kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemme-
ligheden, at forretningshemmelighedshaveren har tilstrækkelig grundlag for sagsanlæg.

Søgsmålsfristerne begynder først at løbe, når det kendskab, som forretningshemmelighedshaveren har til 
den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, giver den pågældende 
tilstrækkelig grundlag for indgivelse af anmodningen eller sagsanlæg. Dette indebærer bl.a., at søgsmåls-
fristen først begynder at løbe, når forretningshemmelighedshaveren har indsamlet tilstrækkeligt bevisma-
teriale til at indgive en anmodning eller anlægge sag.

Hvad der udgør et tilstrækkeligt grundlag for indgivelse af en anmodning eller sagsanlæg vil i øvrigt 
afhænge af karakteren og omfanget af den konkrete sag. Den foreslåede bestemmelse indebærer således, 
at søgsmålsfristen i enkle sager typisk vil begynde at løbe tidligere end i mere komplicerede sager.

Der henvises nærmere til afsnit 2.11.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Til § 15

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 14 om erstatning.

Efter gældende ret er ansvarsgrundlaget for erstatningskrav som følge af uberettiget erhvervelse mv. af 
forretningshemmeligheder som udgangspunkt et almindeligt culpaansvar. Dette gælder både for erstatning 
som følge af erhvervelse mv. foretaget af ansatte mv., jf. markedsføringslovens § 24, stk. 2, og foretaget 
af andre parter, jf. bl.a. straffelovens §§ 263, 264 og 264 c.

Den erstatning, som en skadelidt indehaver af en forretningshemmelighed i dag kan kræve ved overtræ-
delse af de ovennævnte bestemmelser i markedsføringsloven og straffeloven, svarer efter de almindelige 
erstatningsretlige regler til det økonomiske tab, som indehaveren har lidt. Den skadelidte skal således i 
princippet have dækket sit fulde tab i anledning af skaden, men er ikke berettiget til yderligere kompensa-
tion herudover.

Herudover følger det af markedsføringslovens § 24, stk. 3, at den, der forsætligt eller uagtsomt krænker 
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eller uberettiget udnytter en andens ret i strid med loven, herunder en erhvervshemmelighed, skal betale et 
rimeligt vederlag herfor.

Efter den foreslåede bestemmelses stk. 1 skal den, som forsætligt eller uagtsomt foretager en ulovlig 
handling som nævnt i lovforslagets § 4 erstatte den skade, som forretningshemmelighedshaveren har lidt 
som følge af den ulovlige handling.

Det er i almindelig dansk erstatningsret en betingelse for erstatning, at der er sket en skade, hvormed der 
er lidt et økonomisk tab, og at der foreligger et ansvarsgrundlag, dvs. at skadevolderen som udgangspunkt 
har handlet culpøst og forvoldt skaden ved forsætlig eller uagtsom adfærd.

Det er endvidere en betingelse for, at skadevolderen kan ifalde et erstatningsansvar, at der foreligger den 
nødvendige årsagsforbindelse (kausalitet) mellem den indtrådte skade og skadevolderens adfærd. Herved 
forstås, at den skadevoldende adfærd har forøget risikoen for, at den pågældende skade indtræder. Herud-
over forudsætter et erstatningsansvar, at der foreligger såkaldt adækvans (påregnelighed), dvs. at skaden 
er en påregnelig følge af skadevoldernes adfærd. Skader, der er helt atypiske eller tilfældige i forhold til 
den risiko, som skadevolders adfærd har fremkaldt, falder dermed normalt uden for erstatningspligten.

Udgangspunktet efter dansk rets almindelige erstatningsretlige principper er, at alene den direkte ska-
delidte kan opnå erstatning fra skadevolderen. En skadevolder bliver således ikke som udgangspunkt 
ansvarlig for afledte tab.

Det er desuden et grundlæggende princip i dansk erstatningsret, at den skadelidte skal stilles, som om 
skaden ikke var indtrådt. Det indebærer, at den skadelidte skal have dækket det fulde tab, som den 
pågældende har lidt, herunder tabt fortjeneste og renter. Den skadelidte skal omvendt ikke have dækket 
mere end sit tab. Den skadelidte må således ikke opnå en økonomisk berigelse som følge af den tilkendte 
erstatning.

I forhold til et tab lidt som følge af en uberettiget erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret-
ningshemmelighed vil det sige, at skadelidte skal stilles som om, der ikke var sket en krænkelse af 
forretningshemmeligheden og have dækket et eventuelt økonomisk tab forvoldt i forbindelse hermed.

Den skadelidte har endvidere en pligt til at begrænse sit tab. I det omfang skadelidte forsømmer denne 
pligt, kan erstatningen blive reduceret tilsvarende. Den skadelidte kan således som udgangspunkt ikke få 
erstatning for et tab, som den pågældende ved hjælp af passende forholdsregler kunne have begrænset 
eller undgået.

Hvis en direkte skadelidt har formået at overvælte sit tab eller en del heraf på en anden, har den pågæl-
dende ikke længere lidt et tab og kan således ikke få erstatning for den del af tabet, der er overvæltet. Det 
skyldes, at den direkte skadelidte i modsat fald ville opnå en berigelse.

Den foreslåede bestemmelse stemmer dermed overens med det almindelige udgangspunkt i dansk ret, 
hvorefter en skadelidt har krav på at få erstattet det tab, som den pågældende har lidt som følge af 
en ansvarspådragende adfærd. Bestemmelsen stemmer derudover overens med udgangspunktet efter 
markedsføringslovens § 24, stk. 2.
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Efter den foreslåede bestemmelses stk. 2, skal erstatningen fastsættes bl.a. under hensyn til forretnings-
hemmelighedshaverens tab af fortjeneste og den krænkende parts uberettigede fortjeneste.

Kravet om, at der ved fastsættelsen af erstatningen skal tages hensyn til den krænkende parts uberettigede 
fortjeneste, svarer til de erstatningsregler, der gælder for immaterielle rettigheder efter bl.a. patentlovens 
§ 58, stk. 2, og varemærkelovens § 43, stk. 2. Disse bestemmelser har gennemført artikel 13 i direktiv 
2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder i dansk ret. Som det også er tilfældet efter 
disse bestemmelser, medfører kravet om, at den krænkende parts fortjeneste skal tillægges vægt ved 
beregningen af erstatningen, at en forretningshemmelighedshaver vil kunne få en erstatning, der samlet er 
større end det faktiske lidte tab. Det kan dog ikke forventes, at en forretningshemmelighedshaver kan få 
dækket både sit fulde tab samt krænkerens fulde fortjeneste. I lighed med, hvad der allerede i dag gælder 
for krænkelser af patenter og varemærker mv. efter bl.a. de ovennævnte bestemmelser, får domstolene 
efter lovforslaget mulighed for at fastsætte den samlede erstatning ud fra skønsmæssige betragtninger, 
hvori krænkerens fortjeneste indgår som et element. Muligheden for også at lægge vægt på krænkerens 
fortjeneste, giver således retten adgang til en friere vurdering ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed 
erstatningens størrelse. Kriteriet om krænkerens ”uberettigede fortjeneste” kan bl.a. tænkes anvendt i 
situationer, hvor en stor virksomhed har krænket en forretningshemmelighed, der indehaves af en person 
eller virksomhed med få økonomiske ressourcer. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at fastsætte 
indehavers tabte fortjeneste og langt lettere at beregne krænkerens fortjeneste.

Med forslaget ændres den gældende retstilstand, idet erstatningsreglerne efter forslaget i modsætning til 
markedsføringslovens § 24, stk. 2, og almindelige erstatningsretlige principper giver mulighed for en 
friere fastsættelse af erstatningen. Der vil dog fortsat i det mindste skulle sandsynliggøres et tab, for at 
erstatning efter bestemmelsen bliver relevant.

Den foreslåede bestemmelses stk. 3 indebærer, at erstatningen uanset det foreslåede stk. 2 kan fastsættes 
til et beløb, som mindst svarer til et rimeligt vederlag for udnyttelsen af forretningshemmeligheden.

Ved rimeligt vederlag forstås i overensstemmelse med direktivet størrelsen af de gebyrer og afgifter, 
f.eks. en licensafgift, som den krænkende part skulle have betalt, hvis vedkommende havde anmodet om 
tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed. Begrebet svarer i øvrigt til det begreb, 
som er anvendt i bl.a. patentlovens § 58, stk. 1, nr. 1.

Formålet hermed er at sikre, at en forretningshemmelighedshaver i tilfælde, hvor det på grund af forret-
ningshemmeligheders immaterielle karakter kan være vanskeligt at bestemmelse størrelsen af den faktiske 
skade, får en erstatning på et objektivt grundlag, hvor der samtidig kan tages hensyn til forretningshem-
melighedshaverens udgifter til f.eks. påvisning og efterforskning af krænkelsen.

Den foreslåede bestemmelse skal således anvendes i de tilfælde, hvor retten af bevismæssige årsager 
finder det mest hensigtsmæssigt at fastsætte erstatningen til, hvad der svarer til mindst et rimeligt 
vederlag, og med mulighed for at inddrage faktorer som f.eks. udgifter til påvisning og efterforskning af 
krænkelsen i erstatningsudmålingen.

Med forslaget videreføres den gældende retstilstand efter markedsføringslovens § 24, stk. 3, der ligeledes 
fastsætter, at uagtsom eller forsætlig krænkelse af bl.a. en forretningshemmelighedshavers ret medfører, at 
krænkeren skal betale et rimeligt vederlag herfor. I forhold til erstatning i forbindelse med overtrædelse 
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af bl.a. straffelovens §§ 263, 264 og 264 c, er der tilsigtet en ændring af den gældende retstilstand, idet 
også erstatning i anledning af krænkelser begået af andre end ansatte mv., som er omfattet af de nævnte 
bestemmelser i straffeloven, vil blive behandlet efter reglerne i de foreslåede bestemmelser.

Det foreslås endelig i stk. 4, at der ud over erstatning kan fastsættes en godtgørelse til forretningshemme-
lighedshaveren for ikke-økonomisk skade.

Der findes ikke i hverken markedsføringsloven eller straffeloven hjemmel til at tilkende en forretnings-
hemmelighedshaver en godtgørelse i dag, og der er dermed tale om en ændring af den gældende retstil-
stand på dette punkt.

Det fremgår af direktivets artikel 6, stk. 2, litra a og b, at de retsmidler, som tilvejebringes af medlemssta-
terne ved implementeringen af direktivet, skal være fair, rimelige, og effektive, og have afskrækkende 
virkning.

Ved udmålingen af godtgørelsen kan der således bl.a. lægges vægt på den økonomiske fordel og ulempe, 
som er forbundet med krænkelsen.

Der henvises nærmere til afsnit 2.12 i de almindelige bemærkninger.

Til § 16

Med den foreslåede § 16 gennemføres direktivets artikel 16 i forhold til tvangsbøder.

Det er ikke muligt efter gældende dansk ret, som foreskrevet af direktivets artikel 16, at pålægge 
tvangsbøder hverken for manglende overholdelse af forbud eller påbud eller for manglende overholdelse 
af en dom.

Efter den foreslåede § 16, stk. 1, kan fogedretten i tilfælde af manglende overholdelse af et forbud eller 
påbud meddelt efter § 12 og ved fuldbyrdelse af domme, hvorved der er fastsat foranstaltninger i medfør 
af § 12, efter anmodning fra forretningshemmelighedshaveren, pålægge den tvangsbøder, som forbuddet, 
påbuddet eller foranstaltningen er rettet i mod.

Den foreslåede bestemmelse er med de fornødne tilpasninger udformet på baggrund af lignende bestem-
melser i bl.a. retsplejelovens kapitel 48 a om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl 
og samvær. I lighed med sager omfattet af retsplejelovens § 48 er det således fogedretten, der fastsætter 
tvangsbøder i sager om forretningshemmeligheder ved manglende overholdelse af forbud eller påbud 
eller for manglende overholdelse af en dom.

Efter den foreslåede § 16, stk. 2, fastsættes tvangsbøder som daglige eller ugentlige bøder, der løber 
indtil forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen overholdes. Fogedretten kan dog, såfremt det findes 
hensigtsmæssigt, beslutte, at der fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om, at 
forbuddet, påbuddet eller foranstaltningen skal være overholdt på et nærmere angivet tidspunkt, ikke 
efterkommes.
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Som anført i afsnit 2.13.2 fastslår direktivets artikel 16, at sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til krænkelsen og have en afskrækkende virkning.

Ved udmålingen af tvangsbøden kan der således bl.a. lægges vægt på den krænkende eller formodet kræn-
kende virksomheds størrelse og den økonomiske fordel og ulempe, der er forbundet med krænkelsen. Der 
kan endvidere lægges vægt på forretningshemmelighedens karakter, herunder værdien og risikoen for 
misbrug.

Ved fogedrettens behandling af en anmodning om pålæggelse af tvangsbøder efter § 16, stk. 1, forudsæt-
tes det, at reglerne i retsplejeloven, herunder særligt kapitel 46, finder anvendelse med de fornødne 
tillempelser.

Tvangsbøder fastsat efter denne lov tilfalder statskassen.

Der henvises nærmere til afsnit 2.13 i de almindelige bemærkninger.

Til § 17

Med den foreslåede bestemmelse gennemføres direktivets artikel 15.

Der findes ikke regler i dansk ret om pligten til at offentliggøre retsafgørelser vedrørende krænkelse af 
forretningshemmeligheder. Dansk ret indeholder dog lignende regler på en række andre områder.

Det gælder f.eks. patentlovens § 60 a, varemærkelovens § 44 a, designlovens § 39 a, ophavsretslovens § 
84 a, fødevarelovens § 19 c, § 15 a i lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 
og § 26 c i lov om plantenyheder. Der findes tilsvarende en bestemmelse i straffelovens § 273, stk. 2, om 
ærekrænkelser.

Efter den foreslåede § 17, stk. 1, kan retten i en dom, hvorved nogen dømmes for ulovlig erhvervelse, 
brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, bestemme, at dommen på den krænkede parts 
anmodning skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 15, stk. 
1, og er udformet på baggrund af lignende bestemmelser i patentloven, varemærkeloven, designloven, 
ophavsretslovens, fødevarelovens, lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) og 
lov om plantenyheder, jf. ovenfor.

Det forudsættes, at en offentliggørelse i medfør af den foreslåede § 17, stk. 1, sker i overensstemmelse 
med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, straffelovens § 264 d og retspleje-
lovens § 1017 d.

De afgørelser, der offentliggøres efter forslagets § 17, kan både være straffesager og civilretlige sag-
er. Forslagets bestemmelser gælder således naturligvis også i de civilretlige retssager, hvor der udover en 
påstand om erstatning, også nedlægges påstand om straf.
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For så vidt angår straffesager, vil offentliggørelse i medfør af forslagets § 17, være omfattet af retsplejelo-
vens § 1017 d, stk. 1, der bestemmer, at domme og kendelser i straffesager kun må gengives offentligt, 
når de er anonymiseret, således at sigtedes, tiltaltes, forurettedes eller vidners identitet ikke fremgår.

Anonymiseringen skal være så effektiv, at de pågældende ikke kan genkendes i en videre kreds. Det er 
således ikke nok blot at anonymisere navne og præcise adresseangivelser, hvis dommen eller kendelsen 
indeholder andre oplysninger, der gør det muligt at identificere de pågældende. Det kan f.eks. være 
nødvendigt også at udelade oplysninger om en persons erhverv eller beskæftigelse, hvis denne oplysning 
i kombination med navnet på den by, hvor vedkommende bor, og eventuelt vedkommendes alder og køn 
reelt giver en bred kreds mulighed for at identificere den pågældende. Det er også ofte nødvendigt at 
udelade fødselsdatoer (i modsætning til fødselsår).

Det kræves imidlertid ikke efter retsplejelovens § 1017 d, at anonymiseringen skal være så effektiv, at end 
ikke de nærmeste kan genkende den pågældende. Da der således vil kunne blive tale om offentliggørelse 
af oplysninger om en identificerbar fysisk person, vil der kunne være tale om behandling (herunder 
offentliggørelse) af personoplysninger, som er underlagt de databeskyttelsesretlige regler, jf. databeskyt-
telsesforordningens artikel 4, nr. 1.

Det er i den forbindelse en forudsætning med forslagets § 17, at der ikke offentliggøres følsomme 
oplysninger omfattet af forordningens artikel 9 og 10, og sådanne oplysninger skal således på effektiv 
vis også udelades i forbindelse med offentliggørelsen. Offentliggørelse af personoplysninger skal i øvrigt 
ligge inden for databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens rammer.

Der henvises nærmere til afsnit 2.14.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 17, stk. 2, påhviler pligten til offentliggørelse den krænkende part. Offentliggørel-
sen skal ske på den krænkende parts bekostning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed 
kan forlanges. Ved offentliggørelse efter den foreslåede stk. 1 skal forretningshemmeligheden beskyttes.

Den foreslåede bestemmelse er udformet på baggrund af lignende bestemmelser i patentloven, varemær-
keloven, designloven, ophavsretsloven, fødevareloven, lov om beskyttelse af halvlederprodukters udform-
ning (topografi) og lov om plantenyheder, jf. ovenfor.

Bestemmelsen indebærer, at retten kan træffe afgørelse om, at offentliggørelse i f.eks. et dagblad skal ske 
med samme typer, som dagbladets almindelige tekst. Retten træffer afgørelse om offentliggørelsens form, 
placering etc. efter anmodning fra den krænkede part.

Ved offentliggørelse skal forretningshemmeligheden beskyttes, hvilket indebærer, at forretningshemme-
ligheden ikke må videregives ved offentliggørelsen, jf. præambelbetragtning nr. 31.

Der henvises nærmere til afsnit 2.14.3.1 i de almindelige bemærkninger.

Efter den foreslåede § 17, stk. 3, skal retten, når den træffer bestemmelse om offentliggørelse efter den 
foreslåede § 17, stk. 1, og vurderer proportionaliteten heraf, tage hensyn til en række særligt opregnede 
forhold, i det omfang det er relevant. Det drejer sig om forretningshemmelighedens værdi (nr. 1), den 
krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 2), 
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konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden (nr. 3), sandsynlig-
heden for den krænkende parts yderligere ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden 
(nr. 4), og om oplysningerne om den krænkende part vil være af en sådan art, at en fysisk person vil 
kunne identificeres, og hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, 
navnlig på baggrund af den mulige skade, som offentliggørelsen kan medføre for privatlivets fred og den 
krænkende parts omdømme (nr. 5).

Den foreslåede bestemmelse svarer med de fornødne sproglige tilpasninger til direktivets artikel 15, stk. 
3, og forpligter retten til at foretage en generel proportionalitetsvurdering, når den træffer bestemmelse 
om, hvorvidt der skal ske offentliggørelse efter den foreslåede § 12, stk. 1. Opregningen i den foreslåede 
§ 17, stk. 3, af de hensyn, som retten kan inddrage i den forbindelse, er ikke udtømmende.

Der henvises nærmere til afsnit 2.14.3.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 18

Det fremgår af bestemmelsen, at overtrædelse af § 4 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 
måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a.

Det følger af stk. 1, nr. 1, at bestemmelsen finder anvendelse for personer, der står i tjeneste- eller samar-
bejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et hverv for denne. Bestemmelsen omfatter således alle 
personer, der via et ansættelses- eller samarbejdsforhold eller et hverv har lovlig adgang til virksomheden.

Det følger af stk. 1, nr. 2, at bestemmelsen omfatter personer, der har lovlig adgang til den erhvervsdri-
vendes virksomhed. Bestemmelsen omfatter f.eks. besøgende og forretningsforbindelser.

Det følger af stk. 1, nr. 3, at bestemmelsen også omfatter personer, der i anledning af udførelse af arbejde 
eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller 
lignende.

Dette drejer sig f.eks. om rørlige ting, der tjener som forbillede ved fremstilling af nye genstande, eller 
som giver anvisning på en bestemt teknisk fremgangsmåde. Endvidere kan der være tale om udkast til 
kalkulationer og beskrivelser, der er udarbejdet f.eks. til brug ved tilbudsafgivelse, licitationer mv.

Det er et krav, at materialet skal være betroet i anledning af udførelsen af arbejdet eller i øvrig i 
erhvervsøjemed.

Den foreslåede nr. 3 gælder for personer, der har fået materialet betroet med henblik på udførelsen af 
et arbejde. Bestemmelsen omfatter således både den erhvervsdrivendes ansatte og enhver anden, der har 
fået materialet betroet i erhvervsøjemed. Det kan f.eks. være underleverandører, personer der har fået 
materialet overgivet til reproduktion eller i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af forslaget om at ophæve markedsføringslovens § 23, 
idet denne bestemmelse er omfattet af forslagets § 4. I den forbindelse foreslås sanktionsbestemmelsen i 
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markedsføringslovens § 37, stk. 5, for overtrædelse af markedsføringslovens § 23 ophævet og erstattet af 
en tilsvarende bestemmelse, der vedrører overtrædelse af § 4 i det foreliggende lovforslag.

Det forudsættes, at den nuværende praksis omkring strafniveauet for overtrædelse af markedsføringslo-
vens § 23 videreføres for overtrædelser af den foreslåede § 4, jf. § 18.

Det bemærkes, at den strafferetlige forfølgelse af ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder for så 
vidt angår personer uden tilknytning til virksomheden allerede er dækket bl.a. af straffelovens §§ 263, 264 
og 264 c, og at der ikke er behov for en justering af disse bestemmelser for at gennemføre direktivet på 
dette område.

Den foreslåede § 4 suppleres således af straffelovens regler i bl.a. §§ 263, 264 og 264 c og de to regelsæt 
udgør til sammen en fuldstændig beskyttelse af erhvervslivets fortrolige oplysninger.

Det foreslås i stk. 2, at påtale kun finder sted efter den forurettedes begæring.

Det foreslås i stk. 3, at der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar, efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel.

Det vil fortsat være overladt til anklagemyndigheden og domstolene, om man vil rejse tiltale henholdsvis 
dømme i sammenstød mellem den foreslåede bestemmelse og bestemmelserne i straffeloven, eller om 
man vil give en bestemmelse forrang.

Til § 19

Det foreslås, at loven træder i kraft den 9. juni 2018, som ifølge direktivet er senest mulige ikrafttrædel-
sestidspunkt.

Regeringens Økonomiudvalg har godkendt, at lovforslaget bliver undtaget fra de fælles ikrafttrædelsesda-
toer 1. januar og 1. juli, således at loven kan træde i kraft den 9. juni 2018. Det sene ikrafttrædelsestids-
punkt harmonerer med retningslinjerne for implementering af EU-regulering.

Det foreslås i stk. 2, at fristerne i § 14 tidligst udløber 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

Formålet med bestemmelsen er at skabe den fornødne klarhed omkring søgsmålsfristernes ikrafttræden og 
i den forbindelse sikre, at fristerne ikke får tilbagevirkende kraft.

Til § 20

Markedsføringslovens § 23 beskytter virksomheden mod, at nogen, som har et tilknytningsforhold til 
virksomheden, uretmæssigt erhverver, bruger eller videregiver erhvervshemmeligheder.

Efter markedsføringslovens § 37, stk. 5, straffes overtrædelse af markedsføringslovens § 23 med bøde 
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eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 
a. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring.

Det foreslås at ophæve markedsføringslovens § 23 og § 37, stk. 5. Der er tale om en konsekvensændring 
som følge af, at den gældende markedsføringslovs §§ 23 og 37, stk. 5, foreslås ophævet og erstattet med 
lovforslagets §§ 4 og 18.

Lovforslagets § 4 dækker både personer, der har et tilknytningsforhold til virksomheden, samt personer 
uden tilknytning til virksomheden. Dette medfører bl.a., at både personer, der har et tilknytningsforhold 
til virksomheden, og personer uden tilknytning til virksomheden, er dækket af de civilretlige sanktioner i 
lovforslaget.

Strafferetligt foreslås det at videreføre den nuværende opdeling, hvorefter personer, der indefra i virksom-
heden på utilbørlig måde benytter erhvervshemmeligheder eller tekniske tegninger, fremover skal kunne 
straffes efter lov om forretningshemmeligheder, jf. lovforslagets § 17, medens udefra kommende personer 
skal kunne straffes efter straffeloven.

I forhold til ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder fra nogen, som har et tilknytningsforhold 
til virksomheden, er det vurderingen, at markedsføringslovens § 23 grundlæggende dækker de samme 
forhold, som lovforslagets § 4, med de undtagelser der følger af anvendelsesområdet for lovforslaget.

Lovforslagets § 4 adskiller sig dog formelt fra den gældende regel i markedsføringslovens § 23, idet § 
4 bl.a. opererer med en oplistning af den kriminaliserede adfærd, mens markedsføringslovens § 23 beskri-
ver ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder i mere generelle vendinger.

Derudover indeholder lovforslagets i § 4, stk. 1, nr. 2, en retlig standard, idet erhvervelse af en forret-
ningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke er en ulovlig handling, hvis den 
erhverves ved enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig 
erhvervspraksis.

Denne retlige standard – redelig erhvervspraksis – er i dag indeholdt i markedsføringslovens §§ 3 og 
4. Den retlige standard i direktivets § 4, er derfor allerede indeholdt i dansk ret, blot ikke i ordlyden af 
markedsføringslovens § 23, men som en del af markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4.

Markedsføringslovens § 23 anvendes typisk i dag sammen med markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4, 
og disse bestemmelser danner således en bred beskyttelse mod ulovlig erhvervelse af erhvervshemmelig-
heder. Det forudsættes, at markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 4 forsat kan anvendes i samspil med § 4 i 
lov om forretningshemmeligheder.

Samlet set er den forbudte adfærd i lovforslagets § 4 allerede indeholdt i dansk rets beskrivelse af de 
ulovlige handlinger – dvs. både markedsføringslovens § 3, stk. 1, § 4 og § 23 – idet disse bestemmelser 
har til formål at forhindre uretmæssig tilegnelse, brug og videregivelse af den fortrolige information.

På den baggrund foreslås det, at markedsføringslovens § 23 om ulovlig erhvervelse af forretningshemme-
ligheder ophæves, og at der indføres en bestemmelse, der i ordlyd og opbygning svarer til direktivets 
artikel 4 om ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder, jf. lovforslagets § 4.
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Den foreslåede § 4 medfører i praksis overordnet ikke en materiel ændring i forhold til gældende dansk 
ret for så vidt angår, hvad der kvalificeres som misbrug af en forretningshemmelighed.

Dog indeholder markedsføringslovens § 23, stk. 2 en regel om, at den der står i et tjeneste- eller 
samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et hverv for denne, og som har fået kendskab 
til eller rådighed over en forretningshemmelighed, ikke ubeføjet må viderebringe eller benytte sådanne 
hemmeligheder. Forbuddet gælder i tre år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets 
ophør.

Det er vurderingen, at den situation, der i dag er omfattet af markedsføringslovens § 23, stk. 2, er 
indeholdt i artikel 4 i direktiv om forretningshemmeligheder, og gennemført ved lovforslagets § 4, stk. 
2, nr. 2, der bestemmer, at brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemme-
lighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller 
videregives af en person, som har misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade 
at videregive forretningshemmeligheden.

Den gældende tidsfrist på 3 år i markedsføringslovens § 23, stk. 2, videreføres ikke med lovforslaget, da 
det er vurderingen, at denne frist ikke er forenelig med direktivets beskyttelse mod ulovlig videregivelse.

Der henvises nærmere til afsnit 2.5.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 21

Det følger af straffelovens § 299 a, 1. pkt., at den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig 
skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 23, straffes med fængsel indtil 6 år.

Det følger endvidere af straffelovens § 299 a, 2. pkt., at som særligt skærpende omstændigheder anses 
navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende fare 
herfor.

Den gældende bestemmelse i straffelovens § 299 a, 1. pkt., indeholder således en henvisning til markeds-
føringslovens § 23.

I det foreliggende lovforslag foreslås det med lovforslagets § 20 at ophæve markedsføringslovens § 23, 
som i stedet for erstattes af den foreslåede § 4.

Som konsekvens heraf foreslås henvisningen i straffelovens § 299 a, 1. pkt., ændret til den foreslåede § 4.

Det fremgår af den foreslåede § 18, at overtrædelse af lovforslagets § 4 straffes med bøde eller fængsel i 
indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a.

Den foreslåede § 18 finder anvendelse for personer, der står i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en 
erhvervsdrivende eller udfører et hverv for denne. Bestemmelsen omfatter således alle personer, der via et 
ansættelses- eller samarbejdsforhold eller et hverv har lovlig adgang til virksomheden.
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Bestemmelsen omfatter endvidere personer, der har lovlig adgang til den erhvervsdrivendes virksom-
hed. Det kan f.eks. være besøgende og forretningsforbindelser.

Bestemmelsen omfatter også personer, der i anledning af udførelse af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøje-
med er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende.

I det foreliggende lovforslag foreslås det med lovforslagets § 20 endvidere at ophæve den gældende 
straffebestemmelse i markedsføringslovens § 37, stk. 5, for overtrædelse af markedsføringslovens § 23, 
som i stedet for erstattes af en tilsvarende bestemmelse i den foreslåede § 18, der vedrører overtrædelse af 
§ 4 i det foreliggende lovforslag.

Som konsekvens heraf foreslås det endvidere, at der i straffelovens § 299 a, 1. pkt., også henvises til den 
foreslåede § 18.

Det forudsættes, at den nuværende praksis omkring strafniveauet for overtrædelse af markedsføringslo-
vens § 23 videreføres for overtrædelser af den foreslåede § 4.

Det bemærkes, at den strafferetlige forfølgelse af ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder for så 
vidt angår personer uden tilknytning til virksomheden allerede er dækket bl.a. af straffelovens §§ 263, 264 
og 264 c, og at der ikke er behov for en justering af disse bestemmelser for at gennemføre direktivet på 
dette område.

Det foreslås i stk. 2, at påtale kun finder sted efter den forurettedes begæring.

Det foreslås i stk. 3, at der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar, efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel.

Det bemærkes, at det fortsat vil være overladt til anklagemyndigheden og domstolene, om man vil 
rejse tiltale henholdsvis dømme i sammenstød mellem den foreslåede bestemmelse og bestemmelserne i 
straffeloven, eller om man vil give den ene af bestemmelserne forrang.

Der henvises nærmere til afsnit 2.5.3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 22

Bestemmelsen angår lovens territoriale gyldighed og fastslår, at loven ikke gælder for Færøerne og 
Grønland.

Loven indeholder ikke hjemmel til at sætte loven i kraft for Færøerne og Grønland, idet sagsområdet 
forretningshemmeligheder er overtaget af det færøske hjemmestyre og det grønlandske selvstyre.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 20. I lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring, 
som ændret ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 
2017, foretages følgende ændringer:

§ 23. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervs-
drivende eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde 
skaffe sig kendskab til eller rådighed over den erhvervsdrivendes 
erhvervshemmeligheder.

Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over 
den erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, 
må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne 
hemmeligheder. Forbuddet gælder i 3 år efter tjenesteforholdets, 
samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, 
der har lovlig adgang til den erhvervsdrivendes virksomhed.

Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt 
i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, 
opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte sådant materi-
ale eller sætte andre i stand hertil.

Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte oplysninger eller tegninger 
m.v., såfremt kendskab til eller rådighed over dem er opnået i strid 
med stk. 1-4.

1. Overskriften før § 23 ophæves.

2. § 23 ophæves.

§ 37 [Stk. 1-4]

Stk. 5. Overtrædelse af § 23 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 
år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelo-
vens § 299 a. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring.

3. § 37, stk. 5 ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 21. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. 
august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 5. 
december 2017 og § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 
2017, foretages følgende ændring:

§ 299 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt 
skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af mar-
kedsføringslovens § 23. Som særligt skærpende omstændigheder 
anses navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, 
eller der er fremkaldt nærliggende fare herfor.

1.  I § 299 a, 1. pkt., ændres ”markedsføringslovens § 
23” til: ”§ 4, jf. § 18, stk.1, nr. 1-3, i lov om forretnings-
hemmeligheder”.
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Bilag 2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/943

af 8. juni 2016

om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmelighe-
der) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg¹

efter den almindelige lovgivningsprocedure² og ud fra følgende betragtninger:

(1) Virksomheder og ikkekommercielle forskningsinstitutioner investerer i erhvervelse, 
udvikling og anvendelse af knowhow og information, som er vidensøkonomiens valuta 
og giver en konkurrencefordel. Sådanne investeringer i generering og anvendelse af in-
tellektuel kapital er en afgørende faktor hvad angår deres konkurrenceevne og innovati-
onsrelaterede resultater på markedet og dermed for deres investeringsafkast, hvilket er 
den tilgrundliggende motivation for erhvervsmæssig forskning og udvikling. Virksom-
heder anvender forskellige midler til at tage skridt til at beskytte resultaterne af deres 
innovationsrelaterede aktiviteter, når åbenhed ikke gør det muligt at udnytte deres inve-
stering i forskning og innovation fuldt ud. Brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
f.eks. patenter, designregistreringer og ophavsret, er et sådant middel. Et andet middel 
til at beskytte resultaterne af innovation er at beskytte adgangen til og udnytte viden, 
som er af værdi for virksomheden, og som ikke er almindeligt udbredt. Værdifuld 
fortrolig knowhow og værdifulde fortrolige forretningsoplysninger, der skal forblive 
fortrolige, betegnes som forretningshemmeligheder.

(2) Virksomheder, uanset størrelse, værdsætter forretningshemmeligheder i samme grad 
som patenter og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder. De bruger fortro-
lighed som et redskab til at styre konkurrenceevnen og forskningsinnovation i virk-
somheden, og i relation til en lang række forskellige oplysninger, som rækker ud 
over teknologisk viden og også omfatter handelsdata, f.eks. oplysninger om kunder 
og leverandører, forretningsplaner og markedsundersøgelser og -strategier. Små og 
mellemstore virksomheder (SMV᾽er) værdsætter forretningshemmeligheder højere og 
er mere afhængige af dem. Ved at beskytte et så bredt spektrum af knowhow og 
forretningsoplysninger, enten som supplement eller som alternativ til intellektuelle 
ejendomsrettigheder, gør forretningshemmeligheder det muligt for udviklere og innova-
torer at opnå fortjeneste ved deres nyskabelse eller innovation og er derfor af stor 
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betydning for virksomhedens konkurrenceevne og for forskning og udvikling og inno-
vationsrelaterede resultater.

(3) Åben innovation er en katalysator for, at nye idéer, som opfylder forbrugernes behov, 
og som løser samfundsmæssige udfordringer, og gør det muligt for disse idéer at nå 
frem til markedet. En sådan innovation er en vigtig løftestang, når det drejer sig om 
at skabe ny viden, og åben innovation fremmer nye og innovative forretningsmodeller, 
som er baseret på brug af viden skabt i fællesskab. Forskningssamarbejde, herunder 
grænseoverskridende samarbejde, er af særlig betydning for øget erhvervsmæssig 
forskning og udvikling i det indre marked. Udbredelse af viden og information bør 
betragtes som afgørende for at sikre dynamiske, positive og lige virksomhedsudvik-
lingsmuligheder, navnlig for SMV᾽er. I et indre marked, hvor hindringerne for sådant 
grænseoverskridende samarbejde er minimale, og hvor samarbejde ikke forvrides, bør 
intellektuel skabelse og innovation tilskynde til investering i innovative processer, 
tjenesteydelser og produkter. Et sådant klima, som fremmer intellektuel nyskabelse og 
innovation, og hvor beskæftigelsesmobilitet ikke hæmmes, er også vigtigt for beskæfti-
gelsen og for fremme af EU᾽s økonomiske konkurrenceevne. Forretningshemmelighe-
der spiller en vigtig rolle for beskyttelse af vidensudveksling mellem virksomheder, 
navnlig SMV᾽er, og forskningsinstitutioner både inden for og på tværs af det indre 
markeds grænser i forbindelse med forskning og udvikling samt innovation. Forret-
ningshemmeligheder er en af de mest benyttede former for beskyttelse af intellektuel 
skabelse og innovativ knowhow blandt virksomheder, men samtidig er de mindst 
beskyttet af den eksisterende EU-lovgivning mod andre parters ulovlige erhvervelse, 
brug eller videregivelse.

(4) Innovative virksomheder udsættes i stigende grad for uhæderlig praksis, som tilsigter 
uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder, f.eks. tyveri, uautoriseret 
kopiering, industrispionage eller misligholdelse af fortrolighedskrav, både i og uden 
for Unionen. De seneste udviklingstendenser, f.eks. globaliseringen, øget outsourcing, 
længere forsyningskæder og den øgede brug af informations- og kommunikationstek-
nologi, bidrager til at øge risikoen for sådan praksis. Ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af en forretningshemmelighed hindrer retmæssige forretningshemmelig-
hedshavere i at opnå de fordele af deres innovationsrelaterede bestræbelser, der er ved 
at være den første på markedet. Uden effektive og sammenlignelige retsmidler til at 
beskytte forretningshemmeligheder i hele Unionen undermineres tiltag til at deltage i 
innovative grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked, og forretningshemme-
ligheders potentiale som drivkraft for økonomisk vækst og arbejdspladser udnyttes ikke 
fuldt ud. På denne måde tilskyndes der ikke til innovation og kreativitet, og investerin-
gerne falder, hvilket gør det indre marked mindre velfungerende og underminerer dets 
vækstpotentiale.

(5) Internationale bestræbelser inden for Verdenshandelsorganisationens rammer for at lø-
se dette problem har ført til indgåelse af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen). TRIPS-aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om 
beskyttelse af forretningshemmeligheder mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug 
eller videregivelse, som er fælles internationale standarder. Alle medlemsstaterne og 
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Unionen som sådan er bundet af denne aftale, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 
94/800/EF. ³

(6) Til trods for TRIPS-aftalen er der stor forskel på medlemsstaternes lovgivning om 
beskyttelse af forretningshemmeligheder mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug 
eller videregivelse. F.eks. har ikke alle medlemsstater vedtaget nationale definitioner af 
en forretningshemmelighed eller af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en 
forretningshemmelighed, og derfor er viden om beskyttelsens omfang ikke umiddelbart 
tilgængelig, og omfanget er forskelligt i medlemsstaterne. Der er heller ikke konse-
kvens i de civilretlige retsmidler, som er til rådighed i tilfælde af ulovlig erhvervelse, 
brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, idet medlemsstaterne ikke altid 
alle har mulighed for at nedlægge forbud over for tredjeparter, som ikke er den ret-
mæssige forretningshemmelighedshavers konkurrenter. Der er også forskel på, hvordan 
medlemsstaterne behandler en tredjepart, som har erhvervet forretningshemmeligheder 
i god tro, men som derefter på brugstidspunktet opdager, at deres erhvervelse følger af 
en anden tredjeparts tidligere ulovlige erhvervelse.

(7) De nationale bestemmelser adskiller sig også fra hinanden med hensyn til, om retmæs-
sige forretningshemmelighedshavere må anmode om tilintetgørelse af varer produceret 
af tredjeparter, som gør ulovlig brug af forretningshemmeligheder, eller om tilbagele-
vering eller tilintetgørelse af dokumenter, filer eller materiale, som indeholder eller 
udgør den ulovligt erhvervede eller brugte forretningshemmelighed. Endvidere tager de 
gældende nationale bestemmelser om beregning af erstatning ikke altid højde for for-
retningshemmeligheders immaterielle karakter, som gør det vanskeligt at dokumentere 
det faktiske tab af fortjeneste eller den krænkende parts uberettigede fortjeneste, hvis 
der ikke kan etableres en markedsværdi for de pågældende oplysninger. Kun enkelte 
medlemsstater giver mulighed for at anvende abstrakte bestemmelser om beregning 
af erstatning på grundlag af de rimelige gebyrer eller afgifter, som skulle have været 
betalt, hvis der var givet tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelig-
hed. Endvidere fastsætter mange nationale bestemmelser ikke passende beskyttelse af 
forretningshemmeligheder, i tilfælde hvor forretningshemmelighedshaveren anlægger 
en retssag om en tredjeparts påståede ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheder, hvilket gør de eksisterende foranstaltninger og retsmidler 
mindre tiltrækkende og svækker den tilbudte beskyttelse.

(8) De forskelle, der findes på den retlige beskyttelse af forretningshemmeligheder i med-
lemsstaterne, indebærer, at forretningshemmeligheder ikke nyder samme beskyttelse i 
hele Unionen, hvilket fører til en opsplitning af det indre marked på dette område og en 
svækkelse af de relevante bestemmelsers afskrækkende virkning i almindelighed. Det 
indre marked påvirkes på den måde, at sådanne forskelle gør virksomhederne mindre 
tilbøjelige til at iværksætte innovationsrelaterede økonomiske aktiviteter på tværs af 
grænser, herunder forsknings- eller produktionssamarbejde med partnere, outsourcing 
eller investeringer i andre medlemsstater, som forudsætter brug af oplysninger, der er 
beskyttet som forretningshemmeligheder. Grænseoverskridende netværksbaseret forsk-
ning og udvikling og innovationsrelaterede aktiviteter, herunder tilknyttet produktion 
og efterfølgende handel på tværs af grænser, bliver mindre attraktive løsninger og 
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vanskeligere at gennemføre inden for Unionen, hvilket således også medfører innovati-
onsrelateret ineffektivitet på EU-plan.

(9) Endvidere er der en øget risiko for virksomheder i medlemsstater med relativt begræn-
set beskyttelsesniveau, fordi forretningshemmeligheder kan være lettere at stjæle eller 
på anden måde ulovligt erhverve. Dette resulterer i ineffektiv allokering af kapital 
til vækstfremmende innovation på det indre marked som følge af større udgifter til 
beskyttelsesforanstaltninger, der skal kompensere for utilstrækkelig retlig beskyttelse i 
nogle medlemsstater. Det er også til fordel for illoyale konkurrenter, som efter ulovlig 
erhvervelse af forretningshemmeligheder kan sprede varer hidrørende fra sådan erhver-
velse på hele det indre marked. Lovgivningsmæssige forskelle gør det også lettere at 
importere varer fra tredjelande til Unionen via indgangssteder med ringere beskyttelse 
i tilfælde, hvor udformning, produktion eller markedsføring af de pågældende varer 
er baseret på stjålne eller på anden måde ulovligt erhvervede forretningshemmelighe-
der. Overordnet set er sådanne forskelle til hinder for et velfungerende indre marked.

(10) Der bør indføres bestemmelser på EU-plan med henblik på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning for at sikre, at der er tilstrækkelig og konsekvent adgang 
til civilretlig oprejsning på hele det indre marked i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug 
eller videregivelse af en forretningshemmelighed. Disse bestemmelser bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at fastsætte bestemmelser om mere vidtgående beskyt-
telse mod ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, så 
længe de garantier, der udtrykkelig er fastsat i dette direktiv for beskyttelse af andre 
parters interesser, overholdes.

(11) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af EU-regler eller nationale regler, der 
kræver videregivelse af oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, til offentlig-
heden eller offentlige myndigheder. Det bør heller ikke berøre anvendelsen af de 
regler, der sætter offentlige myndigheder i stand til at indhente oplysninger som led i 
varetagelsen af deres opgaver, eller regler, der muliggør eller kræver, at de pågældende 
offentlige myndigheder efterfølgende videregiver relevante oplysninger til offentlighe-
den. Sådanne regler omfatter navnlig reglerne om EU-institutioners og -organers eller 
nationale offentlige myndigheders videregivelse af erhvervsrelaterede oplysninger, som 
de er i besiddelse af i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1049/2001⁴, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006⁵ og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF⁶, eller i henhold til andre regler om 
aktindsigt eller om nationale offentlige myndigheders åbenhedsforpligtelser.

(12) Dette direktiv bør ikke berøre arbejdsmarkedets parters ret til at indgå kollektive over-
enskomster, når en sådan ret er fastsat i arbejdsretten, for så vidt angår en forpligtelse 
til ikke at videregive en forretningshemmelighed eller til at begrænse brugen heraf og 
følgerne af, at en part, der er omfattet heraf, ikke opfylder en sådan forpligtelse. Dette 
forudsætter, at en sådan kollektiv overenskomst ikke begrænser undtagelserne fastsat 
i dette direktiv, når en anmodning om foranstaltninger, procedurer eller retsmidler i 
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henhold til dette direktiv for en påstået erhvervelse, brug eller videregivelse af en 
forretningshemmelighed skal afvises.

(13) Dette direktiv bør ikke opfattes som en begrænsning af etableringsfriheden, arbejds-
kraftens frie bevægelighed og arbejdstagernes mobilitet som omhandlet i EU-ret-
ten. Det er heller ikke meningen, at direktivet skal berøre muligheden for at indgå 
aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om ikke at konkurrere i overensstemmel-
se med gældende ret.

(14) Det er vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmelighed uden at 
begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse. En sådan defi-
nition bør derfor udformes således, at den omfatter knowhow, forretningsoplysninger 
og teknologiske oplysninger i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse 
i hemmeligholdelse af dem og en berettiget forventning om, at de forbliver hemme-
ligholdt. Desuden bør sådan knowhow eller sådanne oplysninger have faktisk eller 
potentiel handelsværdi. Denne knowhow eller disse oplysninger bør anses for at have 
handelsværdi, f.eks. hvor uautoriseret erhvervelse, brug eller videregivelse heraf vil 
kunne skade interesserne hos den person, som lovligt kontrollerer dem, på en måde, 
der undergraver den pågældende persons videnskabelige og tekniske potentiale, forret-
ningsmæssige eller finansielle interesser, strategiske placering eller evne til at konkur-
rere. Definitionen på en forretningshemmelighed udelukker ubetydelige oplysninger og 
de erfaringer og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres 
ansættelse, og udelukker også oplysninger, som er almindeligt kendte blandt eller er 
lettilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den 
pågældende type oplysninger.

(15) Det er også vigtigt at fastlægge, under hvilke omstændigheder retlig beskyttelse af 
forretningshemmeligheder er berettiget. Derfor er det nødvendigt at definere adfærd 
og praksis, som skal betragtes som ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en 
forretningshemmelighed.

(16) Bestemmelserne i dette direktiv bør med henblik på innovation og for at fremme 
konkurrencen ikke skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, der er 
beskyttet som forretningshemmeligheder. Det bør derfor fortsat være muligt at gøre 
en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger. Omvendt konstruktion 
(reverse engineering) af et lovligt erhvervet produkt bør anses for at være en lovlig 
måde at erhverve oplysninger på, medmindre andet er fastsat ved aftale. Friheden til at 
indgå sådanne aftaleordninger kan imidlertid være begrænset ved lov.

(17) I visse industrisektorer, hvor udviklere og innovatorer ikke kan nyde godt af enerettig-
heder, og hvor innovation traditionelt har været afhængig af forretningshemmeligheder, 
kan produkter i dag let konstrueres omvendt, når de er kommet på markedet. I sådanne 
tilfælde kan de pågældende udviklere og innovatorer blive ofre for praksis såsom 
parasitkopiering eller slaviske efterligninger, der snylter på deres omdømme og inno-
vationsindsats. Visse nationale love vedrørende illoyal konkurrence omhandler sådan 
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praksis. Selv om dette direktiv ikke har til hensigt at reformere eller harmonisere lov-
givningen om illoyal konkurrence generelt, bør Kommissionen nøje undersøge behovet 
for EU-foranstaltninger på dette område.

(18) Desuden bør det i forbindelse med dette direktiv betragtes som lovligt at erhverve, bru-
ge eller videregive forretningshemmeligheder, når loven kræver eller tillader det. Dette 
vedrører navnlig erhvervelse og videregivelse af forretningshemmeligheder i forbindel-
se med udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters ret til information, høring og deltagelse 
i overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis og kollektivt forsvar af ar-
bejdstageres og arbejdsgiveres interesser, herunder medbestemmelse, samt erhvervelse 
eller videregivelse af en forretningshemmelighed i forbindelse med lovpligtig revision, 
der foretages i henhold til EU-retten eller national ret. At betragte erhvervelse af 
forretningshemmeligheder som lovligt bør dog være med forbehold af fortrolighedsfor-
pligtelser for så vidt angår forretningshemmeligheder eller begrænsninger i anvendelsen 
heraf, som EU-retten eller national ret måtte pålægge modtageren eller erhververen af 
de pågældende oplysninger. Navnlig bør dette direktiv ikke fritage offentlige myndig-
heder for de fortrolighedsforpligtelser, som de er underlagt for så vidt angår oplysninger 
videregivet af forretningshemmelighedshavere, uanset om disse forpligtelser er fastsat 
i EU-retten eller i national ret. Sådanne fortrolighedsforpligtelser vedrører blandt andet 
forpligtelser for så vidt angår oplysninger, der fremsendes til ordregivende myndighe-
der i forbindelse med udbudsprocedurer, som fastsat f.eks. i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/23/EU⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU⁸ og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU⁹

(19) Selv om dette direktiv indeholder bestemmelser om foranstaltninger og retsmidler, 
der kan bestå i at forebygge videregivelse af oplysninger med henblik på at beskytte 
fortroligheden af forretningshemmeligheder, er det afgørende, at udøvelse af ytrings- 
og informationsfrihed, som omfatter mediefrihed og mediernes pluralisme, jf. artikel 
11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»Chartret«), ikke 
begrænses, navnlig med hensyn til undersøgende journalistik og beskyttelse af journali-
stiske kilder.

(20) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler bør ikke be-
grænse rapportering af uregelmæssigheder (whistleblowing). Derfor bør beskyttelse 
af forretningshemmeligheder ikke udvides til at omfatte tilfælde, hvor videregivelse 
af en forretningshemmelighed er i offentlighedens interesse, for så vidt som direkte 
relevante forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter afdækkes. Dette bør 
ikke være til hinder for, at de kompetente retslige myndigheder kan tillade, at der gøres 
en undtagelse fra anvendelse af foranstaltninger, procedurer og retsmidler i tilfælde, 
hvor sagsøgte havde enhver grund til at være i god tro om, at vedkommendes adfærd 
opfyldte de relevante kriterier i dette direktiv.

(21) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør de foranstaltninger, procedurer 
og retsmidler, der skal beskytte forretningshemmeligheder, udformes således, at de 
opfylder målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovation, navnlig 
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ved at have afskrækkende virkning på ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af 
en forretningshemmelighed. En sådan udformning af foranstaltninger, procedurer og 
retsmidler bør ikke undergrave eller bringe grundlæggende rettigheder og frihedsrettig-
heder eller offentlighedens interesse, såsom offentlig sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, 
folkesundhed og miljøbeskyttelse, i fare og bør ikke skade arbejdskraftmobiliteten. I 
denne henseende har de ved dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og 
retsmidler til formål at sikre, at de kompetente retslige myndigheder tager hensyn til 
faktorer såsom den pågældende forretningshemmeligheds værdi, alvoren af den adfærd, 
som fører til ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden, 
og konsekvenserne af en sådan adfærd. Det bør også sikres, at de kompetente retslige 
myndigheder har ret til at afveje sagsparternes samt tredjeparters interesser, herunder i 
givet fald forbrugeres interesser.

(22) Hvis de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der fastsættes, blev brugt til at forføl-
ge uretmæssige hensigter, som ikke er i overensstemmelse med målsætningerne for dette 
direktiv, ville det være til hinder for et velfungerende indre marked. Derfor er det vigtigt 
at give de retslige myndigheder beføjelser til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger 
mod sagsøgere, der handler utilbørligt eller i ond tro og indleder et åbenbart grundløst 
søgsmål, f.eks. med det formål i urimelig grad at forsinke eller begrænse sagsøgtes 
adgang til markedet eller på anden måde at true eller chikanere sagsøgte.

(23) Af hensyn til retssikkerheden og ud fra den betragtning, at retmæssige forretningshem-
melighedshavere forventes at udvise rettidig omhu for så vidt angår beskyttelse af deres 
værdifulde forretningshemmeligheder og overvågning af brugen heraf, er det hensigts-
mæssigt at indskrænke materielle krav eller muligheden for at anlægge søgsmål med 
henblik på at beskytte forretningshemmeligheder til en begrænset periode. National ret 
bør også på en klar og utvetydig måde fastsætte, hvornår denne periode begynder, og 
under hvilke omstændigheder perioden afbrydes eller suspenderes.

(24) Udsigten til at miste en forretningshemmelighed under en retssag afholder ofte retmæssi-
ge forretningshemmelighedshavere fra at anlægge en retssag for at forsvare deres forret-
ningshemmeligheder, hvilket kan bevirke, at de fastsatte foranstaltninger, procedurer og 
retsmidler bliver mindre effektive. Derfor er det med forbehold af passende garantier, 
som sikrer adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, nødvendigt at stille 
særlige krav, som tager sigte på at beskytte den omstridte forretningshemmelighed under 
en retssag, som indledes for at forsvare den. En sådan beskyttelse bør forblive gældende 
efter retssagens afslutning og så længe, de oplysninger, der udgør forretningshemmelig-
heden, ikke er i det offentlige rum.

(25) Sådanne krav bør mindst omfatte mulighed for at begrænse kredsen af personer med ret 
til adgang til bevismateriale eller retsmøder, idet der erindres om, at sådanne personer 
bør være underlagt de fortrolighedskrav, der er fastsat i dette direktiv, og for kun at 
offentliggøre ikkefortrolige elementer af retsafgørelser. Eftersom vurdering af arten af de 
oplysninger, der er genstand for en tvist, er et af hovedformålene med de pågældende 
retssager, er det i denne forbindelse særlig vigtigt at sikre både effektiv beskyttelse 
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af fortroligheden af forretningshemmeligheder og overholdelse af sagsparternes adgang 
til effektive retsmidler og til en upartisk domstol. Den begrænsede kreds af personer 
bør derfor bestå af mindst én fysisk person fra hver af parterne samt deres respektive 
advokater og, hvis det er relevant, andre repræsentanter, der er behørigt kvalificerede 
i overensstemmelse med national ret, med henblik på at forsvare, repræsentere eller 
varetage hver parts interesser i retssager, der er omfattet af dette direktiv, og de bør 
alle have fuld adgang til bevismateriale eller retsmøder. I tilfælde af at en af parterne 
er en juridisk person, bør denne part kunne foreslå en eller flere fysiske personer, der 
bør indgå i kredsen af personer, for at sikre passende repræsentation af den pågældende 
juridiske person, med forbehold af behørig domstolskontrol for at hindre, at formålet 
med begrænsningen af adgang til bevismateriale og retsmøder undergraves. Sådanne 
garantier bør ikke forstås således, at det kræves, at parterne skal repræsenteres af en 
advokat eller en anden repræsentant under retssager, når en sådan repræsentation ikke 
er påkrævet i henhold til national ret. Garantierne bør heller ikke opfattes som en 
begrænsning af domstolenes kompetence til i overensstemmelse med gældende regler 
og praksis i den pågældende medlemsstat at kunne beslutte, om og i hvilket omfang 
relevant retspersonale også skal have fuld adgang til bevismateriale og retsmøder som 
led i varetagelsen af sine opgaver.

(26) En tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelig-
hed kan få ødelæggende konsekvenser for den retmæssige forretningshemmelighedsha-
ver, for når forretningshemmeligheden først er offentliggjort, vil den pågældende forret-
ningshemmelighedshaver ikke kunne vende tilbage til den situation, der var gældende, 
før forretningshemmeligheden gik tabt. Det er derfor afgørende at indføre hurtige, ef-
fektive og let anvendelige foreløbige foranstaltninger, som omgående kan bringe den 
ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed til ophør, 
herunder når en sådan forretningshemmelighed anvendes til levering af tjenesteydel-
ser. Det er afgørende, at sådanne afhjælpende foranstaltninger stilles til rådighed, uden at 
det er nødvendigt at afvente en realitetsafgørelse, under iagttagelse af retten til et forsvar 
og proportionalitetsprincippet og under hensyn til omstændighederne i den konkrete 
sag. I visse tilfælde bør det kunne tillades, at den påståede krænkende part, betinget 
af garantistillelse, fortsat bruger forretningshemmeligheden, særlig når der kun er lille 
risiko for, at den når ud til offentligheden. Det bør også være muligt at kræve, at der 
stilles tilstrækkelig sikkerhed til dækning af de omkostninger og den skade, som påføres 
sagsøgte ved et grundløst søgsmål, navnlig når en forsinkelse vil påføre den retmæssige 
forretningshemmelighedshaver uoprettelig skade.

(27) Af samme grund er det også vigtigt at indføre bestemmelser om endelige foranstaltnin-
ger, som kan forhindre ulovlig brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, 
herunder når en sådan forretningshemmelighed anvendes til levering af tjenesteydel-
ser. Hvis sådanne foranstaltninger skal være effektive og stå i et rimeligt forhold til 
krænkelsen, bør deres varighed, i tilfælde af at omstændighederne kræver en tidsbe-
grænsning, være tilstrækkelig til at fjerne enhver kommerciel fordel, som tredjeparten 
måtte opnå som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshem-
meligheden. Under alle omstændigheder bør foranstaltninger af denne type ikke hånd-
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hæves, hvis de oplysninger, der oprindelig var omfattet af forretningshemmeligheden, 
befinder sig i det offentlige rum af årsager, som ikke kan tilregnes sagsøgte.

(28) Det er muligt, at forretningshemmeligheder kan bruges ulovligt til at udforme, produ-
cere eller markedsføre varer eller dele deraf, som kan blive spredt på hele det indre 
marked og således få konsekvenser for forretningshemmelighedshaverens kommercielle 
interesser og det indre markeds funktion. I sådanne tilfælde, og når den pågældende 
forretningshemmelighed har betydelige konsekvenser for vares kvalitet, værdi eller pris 
som følge af den ulovlige brug eller for reduktion af omkostningerne til fremme eller 
til fremskyndelse af deres produktions- eller markedsføringsprocesser, er det vigtigt at 
give de retslige myndigheder beføjelse til at udstede påbud om effektive og passende 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at disse varer ikke markedsføres, eller at de 
trækkes tilbage fra markedet. I betragtning af samhandelens globale karakter er det også 
nødvendigt, at sådanne foranstaltninger omfatter et forbud mod import af sådanne varer 
til Unionen eller oplagring heraf med henblik på udbud til salg eller markedsføring. I 
betragtning af proportionalitetsprincippet bør korrigerende foranstaltninger ikke nødven-
digvis indebære tilintetgørelse af varerne, hvis der findes andre brugbare løsninger, 
f.eks. at varen fratages sin krænkende egenskab, eller at varerne afhændes uden for 
markedet, f.eks. ved hjælp af donationer til velgørende organisationer.

(29) Det er muligt, at en person, som oprindelig erhvervede en forretningshemmelighed i 
god tro, først på et senere tidspunkt, herunder ved underretning fra den oprindelige 
forretningshemmelighedshaver, bliver bevidst om, at vedkommendes kendskab til den 
pågældende forretningshemmelighed kommer fra kilder, som brugte eller videregav den 
relevante forretningshemmelighed ulovligt. For under sådanne omstændigheder at und-
gå, at de fastsatte korrigerende foranstaltninger eller påbud påfører den pågældende per-
son uforholdsmæssig stor skade, bør medlemsstaterne bestemme, at der som alternativ i 
visse tilfælde kan ydes den krænkede part økonomisk godtgørelse. En sådan godtgørelse 
bør dog ikke overstiger de gebyrer eller afgifter, som nævnte person, hvis vedkommende 
havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshemmelighed, 
skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have 
været forhindret af den oprindelige forretningshemmelighedshaver. Hvis den ulovlige 
brug af forretningshemmeligheden imidlertid er i strid med anden lovgivning end den 
ved dette direktiv fastsatte eller vil kunne skade forbrugerne, bør den ulovlige brug ikke 
være tilladt.

(30) For at undgå, at en person, som bevidst eller med rimelig grund til at vide det, ulov-
ligt erhverver, bruger eller videregiver en forretningshemmelighed, kan drage fordel af 
en sådan adfærd, og for at sikre, at den krænkede forretningshemmelighedshaver så 
vidt muligt befinder sig i en situation, som svarer til den, vedkommende ville have 
befundet sig i, hvis denne adfærd ikke havde fundet sted, er det nødvendigt at indføre 
bestemmelser om tilstrækkelig kompensation for den skade, der er lidt som følge af 
den ulovlige adfærd. Når erstatningen til forretningshemmelighedshaveren fastsættes, 
bør der tages hensyn til alle relevante faktorer, f.eks. forretningshemmelighedshaverens 
tab af fortjeneste eller den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald 
den ikkeøkonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren. Hvis det 
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i betragtning af forretningshemmeligheders immaterielle karakter f.eks. er vanskeligt 
at bestemme størrelsen af den faktiske skade, kan erstatningen alternativt beregnes 
på grundlag af f.eks. de gebyrer og afgifter, som den krænkende part skulle have 
betalt, hvis vedkommende havde anmodet om tilladelse til at bruge den pågældende 
forretningshemmelighed. Formålet med dette alternativ er ikke at indføre pligt til at 
fastsætte en erstatning, der har karakter af straf, men at sikre erstatning på et objektivt 
grundlag, hvor der samtidig tages hensyn til forretningshemmelighedshaverens udgifter 
til f.eks. påvisning og efterforskning af krænkelsen. Dette direktiv bør ikke hindre, at 
medlemsstaterne i deres nationale ret fastsætter, at arbejdstageres erstatningsansvar er 
begrænset i tilfælde, hvor de har handlet uforsætligt.

(31) For yderligere at afskrække fremtidige krænkende parter og fremme øget bevidsthed 
i den brede offentlighed er det hensigtsmæssigt at offentliggøre afgørelser, herunder i 
givet fald ved bekendtgørelse på en iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig erhvervelse, 
brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, forudsat at sådan offentliggørelse 
ikke fører til videregivelse af forretningshemmeligheder eller får urimelige konsekven-
ser for fysiske personers privatliv og omdømme.

(32) Manglende overholdelse af de relevante afgørelser, som de kompetente retslige myn-
digheder træffer, kan bevirke, at de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, som 
forretningshemmelighedshavere har til rådighed, bliver mindre effektive. Derfor er det 
nødvendigt at sikre, at nævnte myndigheder har passende sanktionsbeføjelser.

(33) Med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af de ved dette direktiv fastsatte foran-
staltninger, procedurer og retsmidler til beskyttelse af forretningshemmeligheder bør der 
fastlægges ordninger for samarbejde og udveksling af oplysninger dels medlemsstaterne 
imellem, dels mellem medlemsstaterne og Kommissionen, navnlig ved oprettelse af et 
net af kontaktpersoner, der udpeges af medlemsstaterne. Endvidere bør Kommissionen 
med henblik på at vurdere, om disse foranstaltninger opfylder det tilsigtede mål, i givet 
fald bistået af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, undersøge 
anvendelsen af dette direktiv og effektiviteten af de trufne nationale foranstaltninger.

(34) Dette direktiv er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der bl.a. er anerkendt i chartret, navnlig retten til respekt for privatliv og 
familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfriheden, 
erhvervsfriheden og retten til at arbejde, friheden til at oprette og drive egen virksom-
hed, ejendomsretten, retten til god forvaltning, og navnlig aktindsigt under iagttagelse af 
forretningshemmeligheden, adgangen til effektive retsmidler og til en upartisk domstol 
samt retten til et forsvar.

(35) Det er vigtigt, at retten til privatlivets fred og til beskyttelse af personoplysninger 
overholdes for enhver person, hvis personoplysninger måtte blive behandlet af en forret-
ningshemmelighedshaver, når der tages skridt til at beskytte en forretningshemmelighed, 
og for enhver person, som er involveret i en retssag om ulovlig erhvervelse, brug 
eller videregivelse af forretningshemmeligheder i henhold til dette direktiv, og hvis 
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personoplysninger behandles. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF¹⁰ finder 
anvendelse på behandling af personoplysninger i medlemsstaterne i forbindelse med 
dette direktiv og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig 
uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget. Dette direktiv 
bør derfor ikke berøre de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i direktiv 95/46/EF, 
navnlig den registreredes ret til indsigt i sine personoplysninger, når de behandles, og 
til berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, hvis de er ufuldstændige eller 
urigtige, og, såfremt dette er relevant, forpligtelsen til at behandle følsomme oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i direktiv 95/46/EF.

(36) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et velfungerende indre marked ved at indføre 
tilstrækkelig og sammenlignelig adgang til oprejsning på hele det indre marked i tilfælde 
af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, kan ikke i 
tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne men kan på grund af dets omfang og virkning 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overens-
stemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(37) Dette direktiv har ikke til formål at fastsætte harmoniserede regler for retsligt samarbej-
de, retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område eller behandling af spørgsmålet om, hvilken lov der skal finde 
anvendelse. Andre EU-instrumenter, som omfatter sådanne spørgsmål i almindelighed, 
bør i princippet også fortsat finde anvendelse på det område, som er omfattet af dette 
direktiv.

(38) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig artikel 101 
og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«). De ved 
dette direktiv fassatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler bør ikke anvendes til 
uretmæssigt at begrænse konkurrencen på en måde, der er i strid med TEUF.

(39) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af anden relevant lovgivning på andre områ-
der, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og aftaleret. Hvis anvendelsesområdet 
for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF¹¹ overlapper anvendelsesområ-
det for dette direktiv, har dette direktiv dog forrang, jf. princippet om lex specialis.

(40) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse 
med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001¹² og 
afgav udtalelse den 12. marts 2014 —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1
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Genstand og anvendelsesområde

1. Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af 
forretningshemmeligheder.

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med bestemmelserne i TEUF fastsætte bestemmelser om en 
mere vidtgående beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelighe-
der end den, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at artikel 3, artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, artikel 
8, artikel 9, stk. 1, andet afsnit, artikel 9, stk. 3 og 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, artikel 13 og artikel 15, 
stk. 3, overholdes.

2. Dette direktiv berører ikke:

a) udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed som fastsat i chartret, herunder respekt 
for mediefrihed og mediernes pluralisme

b) anvendelse af EU-regler eller nationale regler, der kræver, at forretningshemmelighedsha-
vere af hensyn til den offentlige interesse videregiver oplysninger, herunder forretnings-
hemmeligheder, til offentlige eller administrative eller retslige myndigheder, således at 
disse myndigheder kan varetage deres opgaver

c) anvendelse af EU-regler eller nationale regler, der kræver eller tillader, at EU-institutioner 
og -organer eller nationale offentlige myndigheder videregiver oplysninger indgivet af 
virksomheder, som disse institutioner, organer eller myndigheder er i besiddelse af i hen-
hold til og i overensstemmelse med de forpligtelser og beføjelser, der er fastsat i EU-retten 
eller national ret

d) arbejdsmarkedets parters uafhængighed og deres ret til at indgå kollektive overenskom-
ster i overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis.

3. Intet i dette direktiv må forstås således, at det giver anledning til at begrænse arbejdstagernes mobili-
tet. Navnlig giver dette direktiv i forbindelse med udøvelsen af en sådan mobilitet ikke anledning til:

a) at begrænse arbejdstagernes brug af oplysninger, der ikke udgør en forretningshemmelig-
hed som defineret i artikel 2, nr. 1)

b) at begrænse arbejdstagernes brug af erfaringer og kompetencer, som de normalt og på 
ærlig vis erhverver i løbet af deres ansættelse

c) at pålægge arbejdstagere flere begrænsninger for i deres ansættelseskontrakter end de 
begrænsninger, der er pålagt i overensstemmelse med EU-retten eller national ret.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »forretningshemmelighed«: oplysninger, som opfylder følgende krav:
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a) de er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration 
eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart 
tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende 
type oplysninger

b) de har handelsværdi, fordi de er hemmelige

c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændighe-
der blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse

2) »forretningshemmelighedshaver«: enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en 
forretningshemmelighed

3) »krænkende part«: enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videre-
givet en forretningshemmelighed

4) »krænkende varer«: varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller mar-
kedsføring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt 
eller videregivet.

KAPITEL II

Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

Artikel 3

Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

1. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmelig-
heden erhverves ved:

a) uafhængig opdagelse eller skabelse

b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som 
offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, 
lovligt er i besiddelse af, og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse 
til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden

c) udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i 
overensstemmelse med EU-retten og national ret og praksis

d) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med 
redelig erhvervspraksis.

2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som lovlig, i det omfang 
EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervelse, brug eller videregivelse.

Artikel 4

Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder
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1. Medlemsstaterne sikrer, at forretningshemmelighedshavere har ret til at anmode om de foranstaltninger, 
procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, med henblik på at forhindre eller opnå adgang 
til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

2. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes 
som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

a) uautoriseret adgang til, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, 
stoffer eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, 
og som indeholder en forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan 
udledes af

b) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med 
redelig erhvervspraksis.

3. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens sam-
tykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af en 
person, som konstateres at opfylde en af følgende betingelser:

a) vedkommende har erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt

b) vedkommende har misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undla-
de at videregive forretningshemmeligheden

c) vedkommende har misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at 
begrænse forretningshemmelighedens brug.

4. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulovlig 
handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under de 
givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte eller 
indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 3.

5. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller oplagring 
af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshemmelighed, 
hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde have 
vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 3.

Artikel 5

Undtagelser

Medlemsstaterne sikrer, at en anmodning om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er om-
handlet i dette direktiv, afvises, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshem-
meligheden fandt sted i et af følgende tilfælde:

a) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed som fastsat i chartret, herunder 
respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme
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b) for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter, hvis sagsøgte hand-
lede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse

c) arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter som 
led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse 
med EU-retten eller national ret, hvis videregivelsen var nødvendig for varetagelsen af de 
pågældende opgaver

d) med henblik på beskyttelse af en legitim interesse, der er anerkendt i EU-retten eller 
national ret.

KAPITEL III

Foranstaltninger, procedurer og retsmidler

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 6

Generel forpligtelse

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, som er nødvendige for 
at sikre adgang til civilretlig oprejsning i tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forret-
ningshemmeligheder.

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger, procedurer og retsmidler:

a) skal være fair og rimelige

b) må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende eller indebære urimelige fris-
ter eller medføre ubegrundede forsinkelser og

c) skal være effektive og have afskrækkende virkning.
Artikel 7

Proportionalitet og procesmisbrug

1. De foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der foreskrives i dette direktiv, anvendes på en sådan 
måde, at:

a) de står i et rimeligt forhold til krænkelsen

b) der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel på det indre marked, og

c) der ydes garanti mod misbrug af dem.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på en sagsøgts begæring kan anvende 
passende foranstaltninger som fastsat i national ret, såfremt et søgsmål om ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af en forretningshemmelighed er åbenbart grundløs, og det konstateres, at sagsøgeren har 
anlagt en retssag unødigt eller i ond tro. Sådanne foranstaltninger kan efter omstændighederne omfatte, 
at sagsøgte tilkendes erstatning, at sagsøgeren pålægges sanktioner, eller at der udstedes påbud om 
offentliggørelse af oplysninger vedrørende en afgørelse omhandlet i artikel 15.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at foranstaltningerne som omhandlet i første afsnit behandles i en særskilt 
retssag.

Artikel 8

Forældelsesfrist

1. Medlemsstaterne fastsætter i overensstemmelse med denne artikel regler for forældelsesfristerne for 
materielle krav og søgsmål om anvendelse af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er fore-
skrevet i dette direktiv.

De i første afsnit omhandlede regler skal fastlægge, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, forældel-
sesfristens længde og de omstændigheder, under hvilke forældelsesfristen afbrydes eller suspenderes.

2. Forældelsesfristens længde må ikke overstige seks år.

Artikel 9

Beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager

1. Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres advokater eller andre repræsentanter, retspersonale, vidner, 
eksperter og enhver anden person, som medvirker i retssager vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller 
videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, der indgår som led i 
de pågældende retssager, ikke har tilladelse til at bruge eller videregive forretningshemmeligheder eller 
påståede forretningshemmeligheder, som de kompetente retslige myndigheder som svar på en behørigt 
begrundet anmodning fra en interesseret part har identificeret som fortrolige, og som de er blevet bekendt 
med som følge af en sådan deltagelse eller adgang. Medlemsstaterne kan også tillade de kompetente 
retslige myndigheder at træffe sådanne foranstaltninger på eget initiativ.

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, forbliver i kraft, når retssagen er afsluttet. Forpligtelsen 
ophører imidlertid med at eksistere under følgende omstændigheder:

a) hvis den påståede forretningshemmelighed ved en endelig retsafgørelse konstateres ikke 
at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1), eller

b) hvis de pågældende oplysninger med tiden bliver almindeligt kendt blandt eller umiddel-
bart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger sig med den type 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne sikrer også, at de kompetente retslige myndigheder på foranledning af en behørigt 
begrundet anmodning fra en part kan træffe specifikke foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte 
enhver forretningshemmelighed eller påstået forretningshemmelighed, som bruges, eller som der henvises 
til under retssagen vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelig-
hed. Medlemsstaterne kan også tillade de kompetente retslige myndigheder at træffe sådanne foranstalt-
ninger på eget initiativ.
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De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, skal som minimum give mulighed for at:

a) begrænse adgangen til ethvert dokument med forretningshemmeligheder eller påståede 
forretningshemmeligheder indgivet af parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller i ud-
drag, til et begrænset antal personer

b) begrænse adgangen til retsmøder, når forretningshemmeligheder eller påståede forret-
ningshemmeligheder muligvis vil blive videregivet, og til den tilsvarende protokol eller 
udskrifter til et begrænset antal personer

c) stille en ikkefortrolig udgave af enhver retsafgørelse til rådighed for andre end det be-
grænsede antal personer, jf. litra a) og b), hvori de afsnit, der indeholder forretningshem-
meligheder, er fjernet eller redigeret.

Antallet af personer, jf. andet afsnit, litra a) og b), må ikke overstige det, der er nødvendigt for at sikre 
sagens parter adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, og skal omfatte mindst en fysisk 
person for hver af sagens parter og de respektive advokater eller andre repræsentanter for sagens parter.

3. Når de kompetente retslige myndigheder træffer afgørelse om de foranstaltninger, der er omhandlet 
i stk. 2, og vurderer deres rimelighed, tager de hensyn til behovet for at sikre adgangen til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol, parternes, og hvor det er relevant tredjeparters, legitime interesser 
og til eventuel skade, som parterne, og hvor det er relevant tredjeparter, måtte lide som følge af, at 
sådanne foranstaltninger efterkommes eller afvises.

4. Behandling af personoplysninger i henhold til stk. 1, 2 eller 3 gennemføres i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Afdeling 2

Foreløbige og sikrende foranstaltninger

Artikel 10

Foreløbige og sikrende foranstaltninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af forretningshemmelig-
hedshaveren kan påbyde, at en eller flere af følgende foreløbige og sikrende foranstaltninger træffes i 
forhold til den påståede krænkende part:

a) midlertidigt ophør med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivel-
se af forretningshemmeligheden

b) forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller 
import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå

c) beslaglæggelse eller udlevering af de formodet krænkende varer, herunder importerede 
varer, med henblik på at forhindre markedsføring eller omsætning heraf på markedet.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder, som et alternativ til de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger, kan gøre fortsat påstået ulovlig brug af en forretningshemmelighed betinget af, at der 
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stilles en eller flere garantier med det formål at sikre forretningshemmelighedshaveren kompensation. Vi-
deregivelse af en forretningshemmelighed mod, at der stilles en eller flere garantier, er ikke tilladt.

Artikel 11

Anvendelsesbetingelser og garantier

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder for så vidt angår de i artikel 10 
omhandlede foranstaltninger har beføjelse til at kræve, at sagsøgeren fremlægger bevismateriale, der 
med rimelighed kan betragtes som disponibelt, således at de med en tilstrækkelig grad af sikkerhed kan 
konstatere, om

a) der foreligger en forretningshemmelighed

b) sagsøgeren er forretningshemmelighedshaveren og

c) forretningshemmeligheden er blevet erhvervet ulovligt, forretningshemmeligheden bruges 
eller videregives ulovligt, eller at der er umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, brug 
eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de træffer afgørelse om, hvorvidt 
anmodningen skal efterkommes eller afvises, og vurderer anmodningens forholdsmæssighed, er forpligtet 
til at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen herunder, hvor dette er relevant:

a) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk derved

b) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden

c) den sagsøgtes adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmelighe-
den

d) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden

e) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstalt-
ningerne efterkommes eller afvises

f) tredjeparters legitime interesser

g) offentlighedens interesse og

h) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10, på sagsøgtes 
begæring ophæves eller på anden måde ophører med at have virkning, hvis:
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a) sagsøgeren ikke inden for en rimelig frist anlægger retssag vedrørende realiteten ved den 
kompetente retslige myndighed; fristen fastsættes af den retslige myndighed, der udsteder 
påbud om foranstaltningerne, hvis det er muligt efter medlemsstatens lovgivning, eller, 
hvis det ikke er tilfældet, inden for en frist på højst 20 hverdage eller 31 kalenderdage, 
idet den længste frist benyttes, eller

b) de pågældende oplysninger ikke længere opfylder kravene i artikel 2, nr. 1), af årsager, 
som ikke kan tilregnes sagsøgte.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder kan gøre de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 10, betinget af, at sagsøgeren stiller tilstrækkelig eller tilsvarende sikkerhed med 
henblik på eventuel kompensation af den skade, der påføres sagsøgte eller i givet fald en anden person, 
som påvirkes af foranstaltningerne.

5. Hvis de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10, ophæves på grundlag af nærværende artikels 
stk. 3, litra a), eller bortfalder som følge af en handling eller en undladelse fra sagsøgerens side, eller hvis 
det efterfølgende konstateres, at der ikke forelå nogen ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af for-
retningshemmeligheden eller trussel om en sådan adfærd, skal de kompetente retslige myndigheder have 
beføjelse til på begæring af sagsøgte eller en skadet tredjepart at påbyde sagsøgeren at yde sagsøgte eller 
en krænket tredjepart passende kompensation for den skade, der er lidt som følge af disse foranstaltninger.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den i første afsnit omhandlede begæring behandles i en særskilt retssag.

Afdeling 3

Foranstaltninger, der følger af en realitetsafgørelse

Artikel 12

Påbud og korrigerende foranstaltninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når en realitetsretsafgørelse fastslår 
ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, på begæring af sagsøgeren 
kan udstede et påbud til den krænkende part om en eller flere af følgende påbud og korrigerende 
foranstaltninger:

a) ophør med, eller i givet fald midlertidigt forbud mod, brug eller videregivelse af forret-
ningshemmeligheden

b) forbud mod produktion, udbud til salg, markedsføring eller brug af krænkende varer eller 
import, eksport eller oplagring af krænkende varer med henblik herpå

c) passende korrigerende foranstaltninger over for de krænkende varer

d) tilintetgørelse af dele af eller hele dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller elek-
troniske filer, der indeholder eller udgør forretningshemmeligheden, eller i givet fald 
udlevering til sagsøgeren af alle eller dele af disse dokumenter, genstande, materialer, 
stoffer eller elektroniske filer.
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2. De korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra c), omfatter:

a) tilbagekaldelse af de krænkende varer fra markedet

b) de krænkende varer fratages deres krænkende egenskab

c) tilintetgørelse af de krænkende varer eller i givet fald tilbagetrækning af varerne fra mar-
kedet, forudsat at en sådan tilbagetrækning ikke hindrer beskyttelsen af den pågældende 
forretningshemmelighed.

3. Medlemsstaterne kan fastsætte, at deres kompetente retslige myndigheder, når de udsteder et påbud 
om tilbagetrækning af de krænkende varer fra markedet, på begæring af forretningshemmelighedshaveren 
kan udstede et påbud om udlevering af varerne til forretningshemmeligshaveren eller til velgørende 
organisationer.

4. De kompetente retslige myndigheder bestemmer, at de i stk. 1, litra c) og d), omhandlede foranstalt-
ninger gennemføres for den krænkende parts regning, medmindre særlige grunde taler herimod. Disse 
foranstaltninger berører ikke den erstatning, der eventuelt skal udredes til forretningshemmelighedshave-
ren som følge af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Artikel 13

Anvendelsesbetingelser, garantier og alternative foranstaltninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, når de behandler en anmodning om 
vedtagelse af de påbud og korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, og vurderer deres 
forholdsmæssighed, er forpligtet til at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen herunder, hvor 
dette er relevant:

a) forretningshemmelighedens værdi eller andre specifikke træk derved

b) de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte forretningshemmeligheden

c) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshem-
meligheden

d) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden

e) parternes legitime interesser og de konsekvenser, det kan få for parterne, hvis foranstalt-
ningerne efterkommes eller afvises

f) tredjeparters legitime interesser

g) offentlighedens interesse og

h) beskyttelse af grundlæggende rettigheder.
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Når de kompetente retslige myndigheder begrænser varigheden af de foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 12, stk. 1, litra a) og b), skal en sådan varighed være tilstrækkelig til at fjerne enhver forret-
ningsmæssig eller økonomisk fordel, som den krænkende part måtte have opnået som følge af ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a) og b), på 
sagsøgtes begæring eller på anden måde ophører med at have virkning, hvis de pågældende oplysninger 
ikke længere opfylder betingelserne i artikel 2, nr. 1), af årsager, som ikke direkte eller indirekte kan 
tilregnes sagsøgte.

3. Medlemsstaterne bestemmer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den, der vil 
kunne pålægges de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, kan udstede påbud om betaling til den 
krænkede part af en kontant godtgørelse i stedet for anvendelse af disse foranstaltninger, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

a) den pågældende person på tidspunktet for brug eller videregivelse hverken vidste eller 
under de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var 
erhvervet fra en anden person, der brugte eller videregav forretningshemmeligheden 
ulovligt

b) gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger vil skade nævnte person uforholds-
mæssigt meget og

c) en kontant godtgørelse til den krænkede part forekommer rimeligt tilfredsstillende.

Når der udstedes påbud om betaling af en kontant godtgørelse i stedet for den foranstaltning, der er 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a) og b), må denne ikke overstige de gebyrer eller afgifter, som nævnte 
person, hvis vedkommende havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende forretningshem-
melighed, skulle have betalt i den periode, hvor brug af forretningshemmeligheden kunne have været 
forbudt.

Artikel 14

Erstatning

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder, på begæring af den krænkede part, 
pålægger den krænkende part, der vidste eller burde have vidst, at hans aktiviteter ville indebære ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, at betale forretningshemmelighedsha-
veren en erstatning, der står i rimeligt forhold til den skade, denne har lidt som følge af den ulovlige 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.

Medlemsstaterne kan begrænse ansattes erstatningsansvar over for deres arbejdsgivere for ulovlig erhver-
velse, brug eller videregivelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, hvis de handler uden forsæt.

2. Når de kompetente retslige myndigheder fastsætter erstatningen omhandlet i stk. 1, tager de hensyn 
til alle relevante faktorer, f.eks. negative økonomiske konsekvenser, herunder den krænkede parts tab 
af fortjeneste, den krænkende parts uberettigede fortjeneste samt i givet fald andre elementer end de 
økonomiske, f.eks. den ikkeøkonomiske skade, der er påført forretningshemmelighedshaveren som følge 
af ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden.
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Alternativt kan de kompetente retslige myndigheder, når det er hensigtsmæssigt, fastsætte erstatningen 
til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer eller 
afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis vedkommende havde anmodet om tilladelse til 
at anvende den pågældende forretningshemmelighed.

Artikel 15

Offentliggørelse af retsafgørelser

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder i retssager vedrørende ulovlig erhver-
velse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan påbyde, at der på sagsøgerens begæring 
og for den krænkende parts regning træffes passende foranstaltninger til formidling af information om 
afgørelsen, og at afgørelsen offentliggøres helt eller delvist.

2. Ved enhver foranstaltning som omhandlet i stk. 1 beskyttes forretningshemmeligheden, jf. artikel 9.

3. Når de kompetente retslige myndigheder beslutter, hvorvidt de vil udstede påbud om en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, og vurderer dens forholdsmæssighed, tager de, hvor dette er relevant, hensyn til 
forretningshemmelighedens værdi, den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse 
af forretningshemmeligheden, konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshem-
meligheden og sandsynligheden for yderligere ulovlig brug eller videregivelse af forretningshemmelighe-
den for den krænkende parts vedkommende.

De kompetente retslige myndigheder tager også hensyn til, om oplysningerne om den krænkende part 
ville være af en sådan art, at en fysisk person ville kunne identificeres, og, hvis dette er tilfældet, om 
offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig på baggrund af den mulige skade, som en sådan 
foranstaltning kan medføre for privatlivets fred og den krænkende parts omdømme.

KAPITEL IV

Sanktioner, rapportering og afsluttende bestemmelser

Artikel 16

Sanktioner for manglende overholdelse af dette direktiv

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder kan pålægge sanktioner over for enhver 
person, som ikke overholder eller nægter at overholde foranstaltninger truffet i overensstemmelse med 
artikel 9, 10 og 12.

Sanktionerne skal bl.a. gøre det muligt at pålægge tvangsbøder i tilfælde af manglende overholdelse af en 
foranstaltning truffet i overensstemmelse med artikel 10 og 12.

Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 17

Udveksling af oplysninger og kontaktpersoner

For at fremme samarbejde, herunder udveksling af oplysninger, medlemsstaterne imellem og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen udpeger hver medlemsstat en eller flere nationale kontaktpersoner 
vedrørende spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i 
dette direktiv. Den meddeler navn og adresse på den eller de nationale kontaktperson(er) til de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen.
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Artikel 18

Rapporter

1. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret udarbejder senest den 9. juni 2021 i 
forbindelse med de aktiviteter, som henhører under Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser 
af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, en første rapport om tendenserne for sager vedrørende ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder i medfør af dette direktivs anvendelse.

2. Kommissionen udarbejder senest den 9. juni 2022 en midtvejsrapport om dette direktivs anvendelse 
og fremsender den til Europa-Parlamentet og Rådet. I denne rapport tages der behørigt hensyn til den 
rapport, som er nævnt i stk. 1.

Midtvejsrapporten undersøger navnlig de mulige virkninger af anvendelsen af dette direktiv på forskning 
og innovation, arbejdstagernes mobilitet og udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed.

3. Kommissionen foretager senest den 9. juni 2026 en vurdering af dette direktivs virkninger og fremsen-
der en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 19

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv den 9. juni 2018. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal 
ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for 
henvisningen.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som 
de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

¹ EUT C 226 af 16.7.2014, s. 48.

² Europa-Parlamentets holdning af 14.4.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgø-
relse af 27.5.2016.

³ Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fælles-
skabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguayrundens 
regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT 
L 336 af 23.12.1994, s. 1).
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⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anven-
delse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesska-
bets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13).

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, 
s. 26).

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af kon-
cessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud 
og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og 
om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

¹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

¹¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45).

¹² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitu-
tionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, 
s. 1).

Udfærdiget i Strasbourg, den 8. juni 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. G. KOENDERS

Formand
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Til nr. 14 (straffelovens §§ 299 a og 299 b)  

Forslaget indebærer, at der i straffeloven indsættes overbygningsbestemmelser om særligt grove 
overtrædelser af markedsføringslovens § 10 (§ 299 a) samt om ophavsretskrænkelser af særlig grov 
karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, og ulovlig import af særlig grov karakter, jf. 
ophavsretslovens § 77, stk. 2 (§ 299 b).  

Den foreslåede § 299 a svarer med enkelte afvigelser til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag 
om en sådan overbygningsbestemmelse.  

Bestemmelsen i straffelovens § 299 a er alene en overbygning på bestemmelsen i 
markedsføringslovens § 10, og bestemmelsen indebærer således ikke en udvidelse af de strafbare 
forhold efter denne bestemmelse. Om markedsføringslovens § 10 henvises til de almindelige 
bemærkninger under pkt. 2.2.2. og 2.3.2. samt til bemærkningerne til lovforslagets § 3, nr. 1, 
nedenfor.  

Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at overtrædelsen af markedsføringslovens 
§ 10 sker under særligt skærpende omstændigheder. Som særligt skærpende omstændigheder anses 
navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende 
fare herfor.  

Kravet om, at der skal være sket »betydelig skade« indebærer, at det ikke er enhver form for skade, 
der er omfattet af bestemmelsen. Om den indtrådte skade er betydelig, vil afhænge navnlig af 
skadens omfang og konsekvenser.  

Kravet om »nærliggende fare« indebærer, at der skal foreligge en konkret fare – det vil sige en 
aktuel og ikke ubetydelig risiko for skadens indtræden.  

Strafmaksimum i den foreslåede bestemmelse er fængsel indtil 6 år.  

Bestemmelsen i straffelovens § 299 a forudsættes ikke udelukkende anvendt, hvor strafferammen i 
markedsføringslovens § 22, stk. 4, ikke findes tilstrækkelig. Det forudsættes således, at den 
foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 a anvendes i tilfælde, hvor forholdet skønnes at være 
så groft, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved anvendelse af straffeloven frem for 
markedsføringsloven. Dette gælder, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til væsentligt 
mindre end fængsel i 1 år og 6 måneder.  

I tilknytning til forslaget om at indsætte en ny § 299 a i straffeloven foreslås det at ændre 
strafferammen i markedsføringslovens § 22, stk. 4, fra 2 års fængsel til fængsel indtil 1 år og 6 
måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, jf. bemærkningerne til 
forslagets § 3, nr. 3.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.2. og 2.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  
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Fremsat den 5. november 2003 af justitsministeren (Lene Espersen)  

Forslag  

til  

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven,  
markedsføringsloven og ophavsretsloven  

(IT-kriminalitet mv.)  

   

§ 1  

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 30. september 2003, foretages følgende ændringer:  

1. § 153 ophæves.  

2. Overskriften til kapitel 18 affattes således:  
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»Forbrydelser vedrørende betalingsmidler«.  

3. Efter §  169 indsættes:  

» § 169 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt fremstiller, 
skaffer sig eller udbreder falske elektroniske penge med forsæt til, at de anvendes som ægte.  

Stk. 2. Ved falske elektroniske penge forstås midler, der uden at være ægte elektroniske penge er 
egnede til at blive brugt som sådanne.  

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, hvis handlingen er af særlig grov beskaffenhed, herunder 
navnlig på grund af den måde, den er udført på, eller på grund af beløbets størrelse.«  

4. § 171, stk. 2, affattes således:  

» Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen 
forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.«  

5. § 172 affattes således:  

» § 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.  

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særlig grov karakter eller er et større antal forhold begået, kan straffen 
stige til fængsel i 6 år.«  

6. § 175 affattes således:  

» § 175. Den, som for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller 
bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, 
eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, 
angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.  

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i retsforhold gør brug af et sådant dokument eller en sådan 
bog som indeholdende sandhed.  

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når dokumentet eller bogen er 
udfærdiget eller føres på andet læsbart medie.«  

7. § 193 affattes således:  

» § 193. Den, som på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige 
samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller 
fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, 
elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.  

Stk. 2. Begås forbrydelsen groft uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.«  

8. § 263, stk. 2, affattes således:  
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» Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig 
adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et 
informationssystem.«  

9. § 263, stk. 3, affattes således:  

»Stk. 3 . Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt 
med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende 
omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte 
forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.«  

10. Efter § 263 indsættes:  

» § 263 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt 
erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder en kode eller andet adgangsmiddel til et 
ikke offentligt tilgængeligt informationssystem, hvortil adgangen er beskyttet med kode eller anden 
særlig adgangsbegrænsning.  

Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt videregiver et større antal koder eller andre 
adgangsmidler som nævnt i stk. 1.  

Stk. 3. På samme måde straffes den, der uretmæssigt skaffer sig eller videregiver en kode eller andet 
adgangsmiddel som nævnt i stk. 1 til  

1)   et samfundsvigtigt informationssystem, jf. § 193, eller  

2)   et informationssystem, der behandler følsomme oplysninger, som er omfattet af § 7, stk. 1, eller 
§ 8, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger, om flere personers personlige forhold.  

Stk. 4. Sker den i stk. 1-3 nævnte videregivelse mv. under særligt skærpende omstændigheder, er 
straffen fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor 
videregivelsen mv. sker i særligt stort omfang eller indebærer særlig risiko for betydelig skade.«  

11. I § 264 c ændres »§§ 263-264 a« til: »§§ 263, 264 og 264 a«.  

12. § 291, stk. 1 og 2, affattes således:  

» § 291. Den, som ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.  

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, 
eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter §§ 180, 181, 
183, stk. 1 og 2, 184, stk. 1, 193 eller 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.«  

13. § 293, stk. 2, affattes således:  

» Stk. 2. Den, som uberettiget hindrer en anden i helt eller delvist at råde over ting, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser 
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af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende 
omstændigheder.«  

14. Efter § 299 indsættes:  

» § 299 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig 
skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 10. Som særligt skærpende omstændigheder anses 
navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende 
fare herfor.  

§ 299 b. Den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt 
under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i ophavsretskrænkelser af særlig grov 
karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller ulovlig import af særlig grov karakter, jf. 
ophavsretslovens § 77, stk. 2, straffes med fængsel indtil 6 år.«  

15. § 301 affattes således:  

» § 301. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der med forsæt til uberettiget 
anvendelse fremstiller, skaffer sig, besidder eller videregiver  

1)   oplysninger, som identificerer et betalingsmiddel, der er tildelt andre, eller  

2)   genererede betalingskortnumre.  

Stk. 2. Sker den i stk. 1 nævnte videregivelse mv. i en videre kreds eller under i øvrigt særligt 
skærpende omstændigheder, er straffen fængsel indtil 6 år.  

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på ægte betalingskort.«  

16. Efter § 301 indsættes:  

» § 301 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt skaffer sig 
eller videregiver koder eller andre adgangsmidler til informationssystemer, hvortil adgangen er 
forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig 
adgangsbegrænsning.  

Stk. 2. Sker den i stk. 1 nævnte videregivelse mv. under særligt skærpende omstændigheder er 
straffen fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor 
videregivelse mv. sker erhvervsmæssigt, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er 
særlig risiko for omfattende misbrug.«  

17. I § 305, stk. 1, indsættes efter »§ 291, stk. 1 og 3,«: »§ 293, stk. 2, «.  

18. I § 305, stk. 2, udgår »§ 293, stk. 2, og«.  

§ 2  

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 30. september 2003, foretages følgende ændringer:  
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1. I § 720, stk. 2, indsættes som nyt 2. pkt.:  

»En anmeldelse fra den berettigede anses som en begæring om offentlig påtale, medmindre andet 
fremgår af anmeldelsen.«  

2. Efter § 786 indsættes:  

» § 786 a. Som led i en efterforskning, hvor elektronisk bevismateriale kan være af betydning, kan 
politiet meddele udbydere af telenet eller teletjenester pålæg om at foretage hastesikring af 
elektroniske data, herunder trafikdata.  

Stk. 2. Et pålæg om hastesikring i medfør af stk. 1 kan alene omfatte elektroniske data, som 
opbevares på det tidspunkt, hvor pålægget meddeles. I pålægget anføres, hvilke data der skal sikres, 
og i hvilket tidsrum de skal sikres (sikringsperioden). Pålægget skal afgrænses til alene at omfatte 
de data, der skønnes nødvendige for efterforskningen, og sikringsperioden skal være så kort som 
mulig og kan ikke overstige 90 dage. Et pålæg kan ikke forlænges.  

Stk. 3. Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester som led i sikring efter stk. 1 uden 
ugrundet ophold at videregive trafikdata om andre telenet- eller teletjenesteudbydere, hvis net eller 
tjenester har været anvendt i forbindelse med den elektroniske kommunikation, som kan være af 
betydning for efterforskningen.  

Stk. 4. Overtrædelse af stk. 1 og 3 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«  

§ 3  

I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000, foretages følgende ændringer:  

1. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:  

» Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig 
adgang til virksomheden.«  

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.  

2. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.  

3. I § 22, stk. 4, 1. pkt., ændres »bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år« til: »bøde eller fængsel indtil 
1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a.«  

§ 4  

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 12. marts 2003, foretages følgende ændringer:  

1. § 76, stk. 2, affattes således:  
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» Stk. 2 . Er en overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og 
under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller 
frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 
år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende 
omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der 
fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og 
frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt 
sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.«  

2. § 82 affattes således:  

» § 82. Overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 2, eller § 77, stk. 2, påtales kun efter den 
forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.«  

§ 5  

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.  

§ 6  

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland eller Færøerne.  

Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne med de 
afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.  

Stk. 3. Lovens § 4 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne eller 
Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.  
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1. Indledning  

1.1. Lovforslagets formål  

Gennem de seneste år er IT-udviklingen forstærket markant bl.a. gennem udviklingen af det 
verdensomspændende internet. Navnlig udviklingen af den internetteknologi, der almindeligvis 
betegnes World Wide Web (www), har understøttet en række nye former for 
informationsudveksling med heraf følgende strafferetlige problemstillinger. Internettet indebærer 
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således næsten ubegrænsede muligheder for formidling af information og kommunikation, men 
også nye muligheder for IT-kriminalitet. Det gælder både forbrydelser, der foretages ved hjælp af 
IT, og forbrydelser, som er rettet mod IT-systemer mv.  

Hovedformålet med lovforslaget er at skabe en forbedret strafferetlig beskyttelse mod IT-
kriminalitet, navnlig ved at der indsættes en fremrykket strafferetlig beskyttelse, således at det 
strafferetlige værn indtræder tidligere i det faktiske handlingsforløb end normalt.  

Forslagene bygger på betænkning nr. 1417/2002 om IT-kriminalitet, som Justitsministeriets udvalg 
om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (Brydensholt-udvalget) afgav i september 2002. I 
betænkningen behandles navnlig spørgsmålet om, i hvilket omfang udviklingen på IT-området 
nødvendiggør nye straffebestemmelser eller ændring af gældende bestemmelser.  

Lovforslaget har endvidere til formål at gennemføre de ændringer i straffeloven og retsplejeloven, 
der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere Europarådets konvention om IT-kriminalitet 
(Convention on Cybercrime). Konventionen er optaget som bilag 1 til lovforslaget. Folketingets 
vedtagelse af forslaget vil samtidig indebære samtykke efter grundlovens § 19 til ratifikation af 
Europarådets konvention om IT-kriminalitet.  

Formålet med lovforslaget er endelig at gennemføre nogle ændringer i straffeloven, der er 
nødvendige for, at Danmark kan deltage i vedtagelsen af en EU-rammeafgørelse om angreb på 
informationssystemer. Forslaget til rammeafgørelse er optaget som bilag 2 til lovforslaget.  

1.2. Hovedtræk af forslagene  

Lovforslaget indebærer, at der indsættes en række nye bestemmelser i straffeloven vedrørende 
informationskrænkelser og betalingskriminalitet.  

Med forslaget indsættes der således en ny bestemmelse om uberettiget tilegnelse eller videregivelse 
af adgangsmidler til kommercielle informationssystemer som § 301 a i straffeloven (lovforslagets 
§ 1, nr. 16). Det foreslås, at normalstrafferammen bliver bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder 
med en forhøjet strafferamme på 6 år under særligt skærpende omstændigheder.  

Forslaget indebærer endvidere, at der indsættes en ny bestemmelse i straffelovens § 263 a, der 
kriminaliserer uberettiget erhvervsmæssigt salg og udbredelse i en videre kreds af et adgangsmiddel 
til et ikke-kommercielt informationssystem (lovforslagets § 1, nr. 10). Ligeledes kriminaliseres 
uberettiget videregivelse af et større antal adgangsmidler, selv om videregivelsen kun sker til en 
enkelt person. Der foreslås en særlig beskyttelse af samfundsvigtige informationssystemer, der 
indeholder særlig personfølsomme oplysninger, idet det foreslås at kriminalisere enhver uberettiget 
tilegnelse eller videregivelse af adgangsmidler til disse informationssystemer. 
Normalstrafferammen i den foreslåede bestemmelse er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. 
Under særligt skærpende omstændigheder er strafferammen fængsel indtil 6 år.  

Hacking-bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 2, indeholder i dag en normalstrafferamme på 
bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Denne foreslås forhøjet til bøde eller fængsel i 1 år og 6 
måneder (lovforslagets § 1, nr. 8). Desuden foreslås den skærpede strafferamme i stk. 3 forhøjet fra 
fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år, og anvendelsesområdet for denne bestemmelse om skærpet 
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strafferamme udvides til tillige at omfatte overtrædelser af mere systematisk eller organiseret 
karakter (lovforslagets § 1, nr. 9).  

Dernæst indebærer lovforslaget, at der indsættes en ny bestemmelse med en strafferamme på 
fængsel indtil 6 år om grove overtrædelser af bestemmelsen i markedsføringslovens § 10 om 
industrispionage (lovforslagets § 1, nr. 14, ny § 299 a i straffeloven). Det foreslås desuden, at 
markedsføringslovens § 10 fremover også skal omfatte personer, der har lovlig adgang til den 
pågældende virksomhed, f.eks. som besøgende (lovforslagets § 3, nr. 1).  

Lovforslaget indebærer endvidere, at der som § 299 b i straffeloven indsættes en ny bestemmelse 
med en strafferamme på fængsel indtil 6 år om ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter, jf. 
ophavsretslovens § 76, stk. 2, og ulovlig import af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens § 77, 
stk. 2. Det foreslås desuden, at ophavsretslovens § 76, stk. 2, fremover også skal omfatte den 
situation, at nogen ulovligt stiller værker mv. til rådighed på Internettet. Endvidere foreslås 
strafmaksimum i denne bestemmelse forhøjet fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 6 måneder. 
Endelig foreslås en ændring af bestemmelsen om påtaleret i ophavsretslovens § 82 (lovforslagets 
§ 1, nr. 14 og § 4).  

Med hensyn til betalingskriminalitet foreslås det at indsætte en ny bestemmelse om falske 
elektroniske penge (§ 169 a i straffeloven), der kriminaliserer den, der uberettiget fremstiller, 
skaffer sig eller udbreder falske elektroniske penge med forsæt til, at de anvendes som ægte. Den 
foreslåede normalstrafferamme er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder (lovforslagets § 1, nr. 
3). Bestemmelsen indeholder endvidere en skærpet strafferamme på fængsel indtil 6 år i tilfælde, 
hvor handlingen er af særlig grov beskaffenhed.  

Endvidere foreslås det at indsætte en ny bestemmelse i straffelovens § 301 om produktion, 
tilegnelse, besiddelse eller videregivelse af oplysninger, som identificerer et betalingsmiddel tildelt 
andre, eller genererede betalingskortnumre med forsæt til uberettiget anvendelse (lovforslagets § 1, 
nr. 15). Der foreslås en normalstrafferamme på bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Under 
særligt skærpende omstændigheder skal straffen kunne stige til fængsel indtil 6 år.  

Herudover indebærer lovforslaget, at dokumentfalskbestemmelsen i straffelovens § 171 ændres, 
således at det af bestemmelsen fremgår, at den omfatter både skriftlige og elektroniske 
tilkendegivelser, der er bestemt til at tjene som bevis. Samtidig foreslås straffelovens § 172, der 
omhandler straffen for dokumentfalsk, ændret, således at normalstrafferammen er bøde eller 
fængsel indtil 2 år. Foreligger der særligt skærpende omstændigheder, skal straffen kunne stige til 
fængsel i 6 år (lovforslagets § 1, nr. 4 og 5).  

Det foreslås i tilknytning hertil at ændre straffelovens § 175, således at denne bestemmelse tillige 
omfatter dokumenter eller bøger, der er udfærdiget eller føres på andet læsbart medie. Endvidere 
foreslås bestemmelsens normalstrafferamme (fængsel indtil 3 år) og sidestrafferamme (bøde) slået 
sammen, således at overtrædelse af bestemmelsen fremover straffes med bøde eller fængsel indtil 3 
år (lovforslagets § 1, nr. 6).  

Lovforslaget medfører desuden, at straffelovens § 293, stk. 2, om rådighedshindring ændres for at 
præcisere, at bestemmelsen også omfatter elektroniske rådighedshindringer. Samtidig foreslås 
normalstrafferammen for overtrædelse af § 293, stk. 2, ændret til bøde eller fængsel indtil 1 år. Ved 
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særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 2 år (lovforslagets § 1, nr. 
13).  

Strafferammen i hærværksbestemmelsen i straffelovens § 291 foreslås ændret, således at 
normalstrafferammen i bestemmelsens stk. 1 forhøjes fra 1 års fængsel til fængsel i 1 år og 6 
måneder, og sidestrafferammen i stk. 2 forhøjes fra 4 til 6 års fængsel. Endvidere udvides området 
for den skærpede sidestrafferamme i stk. 2 til også at omfatte forhold af mere systematisk eller 
organiseret karakter (lovforslagets § 1, nr. 12).  

Samtidig foreslås det at ændre strafferammen i straffelovens § 193 om omfattende forstyrrelse i 
driften af almindelige samfærdselsmidler mv. fra fængsel indtil 4 år eller under formildende 
omstændigheder bøde til bøde eller fængsel indtil 6 år. Endvidere ændres 
uagtsomhedsbestemmelsen i stk. 2 til alene at omfatte groft uagtsomme forhold (lovforslagets § 1, 
nr. 7).  

Der foreslås endvidere en ændring af retsplejeloven, således at en anmeldelse fra den berettigede – i 
sager, hvor påtale efter lovgivningen er betinget af en begæring – anses som en begæring om 
offentlig påtale, medmindre andet fremgår af anmeldelsen (lovforslagets § 2, nr. 1).  

Endelig foreslås indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 786 a om såkaldt hastesikring af 
elektroniske data, herunder trafikdata (lovforslagets § 2, nr. 2). Formålet med denne bestemmelse er 
at sikre, at udbydere af telenet og teletjenester kan pålægges i en periode på op til 90 dage at 
opbevare allerede eksisterende oplysninger, som er i udbyderens besiddelse, med henblik på, at 
oplysningerne – hvis betingelserne herfor er opfyldt – på et senere tidspunkt kan udleveres til 
politiet til brug for efterforskningen. Efter den foreslåede bestemmelse påhviler det endvidere 
udbydere af telenet og teletjenester som led i hastesikring uden ugrundet ophold at videregive 
trafikdata om andre udbydere, hvis net eller tjenester har været anvendt i forbindelse med den 
elektroniske kommunikation, som kan være af betydning for efterforskningen. Forslaget ændrer 
ikke ved, hvilke betingelser der skal være opfyldt, herunder kravet om retskendelse, for at politiet 
kan få de pågældende oplysninger udleveret efter reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden 
og om edition. Der er således alene tale om at sikre, at oplysningerne ikke går tabt.  

2. Informationskrænkelser  

2.1. Gældende ret  

2.1.1. Uberettiget brug af adgangsmidler  

2.1.1.1. Beskyttelse af informationer mod uberettiget adgang kan ske enten ad logisk vej, f.eks. ved 
at systemer kræver indtastning af password, eller ved brug af tekniske midler, f.eks. ved at systemer 
kræver indføring af chipkort eller magnetkort i en læseenhed, eller ved en kombination heraf.  

Som samlet betegnelse for sådanne logiske og tekniske indretninger, der beskytter informationer 
mod uberettiget adgang, anvendes i det følgende udtrykket adgangsmidler.  

Adgangsmidler kan være sammenfaldende for samtlige brugere. Det gælder eksempelvis 
dekoderkort eller andet dekodningsmiddel. Der kan endvidere være tale om individuelle koder, 
f.eks. PIN-koder.  
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Ved kommercielle informationssystemer forstås systemer, hvor brugerbetaling er en forudsætning 
for brugen af systemet. Brugerbetaling kan være i form af en fast – typisk periodisk – ydelse, eller 
betalingen kan ske for den konkrete brug eller eventuelt en kombination heraf.  

Ikke-kommercielle informationssystemer dækker over en mangfoldighed af forskellige systemer. 
Det kan bl.a. være private pc’ere og systemer, der er reserveret for enkeltbrugere eller en begrænset 
brugerkreds. Endvidere kan nævnes virksomheders interne informationssystemer og store centrale 
systemer i erhvervslivet eller den offentlige sektor.  

2.1.1.2. Straffeloven indeholder i dag ikke særlige bestemmelser om uberettiget brug af sådanne 
adgangsmidler til henholdsvis kommercielle og ikke-kommercielle informationssystemer. 
Anvendelse af adgangskoder til kommercielle og ikke-kommercielle informationssystemer vil efter 
omstændighederne kunne være strafbart navnlig som databedrageri (§ 279 a) eller hacking (§ 263, 
stk. 2).  

Efter straffelovens § 21 straffes handlinger, som tilsigter at fremme eller bevirke udførelsen af en 
forbrydelse, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg. Bestemmelsen giver mulighed for i vidt 
omfang at straffe for forsøgshandlinger. Det afgørende for, om der er tale om et strafbart forsøg, er 
gerningsmandens forsæt.  

Med straffelovens § 23 udvides den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse til at omfatte 
alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. For at straffe en person for 
medvirken efter straffelovens § 23 kræves, at den pågældende har haft forsæt til den pågældende 
forbrydelse, såfremt der er tale om en forbrydelse, der kræver forsæt. Dette forsæt skal i 
almindelighed være konkretiseret, idet det antages, at tilskyndelse til at begå kriminalitet i 
almindelighed ikke er tilstrækkeligt.  

Hvis betingelserne for at straffe for forsøg er opfyldt, vil der forud for anvendelsen af 
adgangsmidler til kommercielle og ikke-kommercielle informationssystemer kunne straffes for 
forsøg på eksempelvis databedrageri eller hacking, eventuelt medvirken hertil.  

2.1.2. Industrispionage  

2.1.2.1. Tilegnelse eller udnyttelse af erhvervshemmeligheder vil kunne være strafbar både efter 
markedsføringsloven og straffeloven.  

Markedsføringslovens § 10, stk. 1 og 2, beskytter virksomheders erhvervshemmeligheder.  

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, må den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en 
virksomhed, eller som udfører et hverv for denne, ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at 
skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder.  

Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 297 af 14. juni 1974 om markedsføring. Der henvises til 
Folketingstidende 1973-74, tillæg A, sp. 2241-2270, tillæg B, sp. 559-567, og Folketingets 
forhandlinger sp. 4800-4825, 7390-7391 og 7417. I bemærkningerne til bestemmelsen (§ 9) er det 
anført, at bestemmelsen er identisk med kommissionens lovudkast, hvortil der er henvist, jf. 
Folketingstidende 1973-74, tillæg A, sp. 2260.  
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Bestemmelsen i markedsføringslovens § 10 bygger på Forbrugerkommissionens betænkning II nr. 
681/1973 om markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn. Det er heri om 
bestemmelsen (§ 9) side 23 anført, at den er identisk med § 11 i konkurrenceloven, jf. lov nr. 89 af 
29. marts 1972. Det er endvidere anført, at Straffelovrådet som motivering for den gennemførte 
lovændring af konkurrenceloven havde peget på det ønskelige i, at personer, der indefra i 
virksomheden på utilbørlig måde benytter erhvervshemmeligheder eller tekniske tegninger, skal 
kunne rammes efter konkurrenceloven, medens udefra kommende personer skal kunne rammes 
efter straffeloven. Kommissionen havde forståelse for denne opfattelse og fandt, at den beskyttelse, 
der lå i bestemmelsen, vanskeligt ville kunne opnås i anden lovgivning.  

Bestemmelsen i markedsføringslovens § 10 er som anført identisk med § 11 i den dagældende 
konkurrencelov. Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår det, at bestemmelsen ikke 
omfatter personer, der har lovlig adgang til en virksomhed – eksempelvis besøgende eller 
forretningsforbindelser – og som benytter lejligheden til at skaffe sig kendskab eller rådighed over 
erhvervshemmeligheder. Det er i den forbindelse anført, at da virksomheder må antages at have 
bedre muligheder for at beskytte sig mod sådant misbrug end mod de ansattes utilbørlige udnyttelse 
af deres ansættelsesforhold, fandt kommissionen på daværende tidspunkt ikke behov for regulering 
på dette område, jf. Folketingstidende 1971-72, tillæg A, sp. 563.  

Markedsføringslovens § 10 omfatter som før nævnt den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til 
en virksomhed, eller som udfører et hverv for en sådan. Disse personer vil være omfattet af 
bestemmelsen, selv om de benytter denne adgang til at udforske områder, der er dem 
uvedkommende, jf. Folketingstidende 1971-72, tillæg A, sp. 563.  

Hvis personer omfattet af stk. 1 har fået kendskab til eller rådighed over en virksomheds 
erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller 
benytte sådanne hemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 2.  

Bestemmelsen i markedsføringslovens § 10 omfatter derimod ikke besøgende eller andre med 
lovlig adgang til virksomheden, som ikke er ansat eller udfører et særligt hverv for virksomheden, 
ligesom bestemmelsen ikke omfatter personer, der skaffer sig uberettiget adgang til virksomheden, 
f.eks. ved indbrud, og i forbindelse hermed skaffer sig kendskab til virksomhedens 
erhvervshemmeligheder. Det sidstnævnte tilfælde kan imidlertid være omfattet af bestemmelsen i 
straffelovens § 264, stk. 2, jf. nedenfor.  

Markedsføringsloven kriminaliserer selve krænkelsen af erhvervshemmelighederne, uanset på 
hvilken måde krænkelsen er sket. Den fremgangsmåde, der anvendes af en person ved overtrædelse 
af markedsføringslovens § 10, kan imidlertid være selvstændigt kriminaliseret, f.eks. ved 
straffelovens § 263. I så fald skal der straffes i sammenstød, jf. Folketingstidende 1971-72, tillæg A, 
sp. 563.  

Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 2 år, jf. markedsføringslovens § 22, stk. 4. Påtale sker 
kun efter den forurettedes begæring.  

2.1.2.2. Efter straffelovens § 263, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, som 
uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at 
bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.  
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Hvis den strafbare handling i straffelovens § 263, stk. 2, begås med forsæt til at skaffe sig eller 
uberettiget gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller 
under andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år, jf. 
straffelovens § 263, stk. 3. Denne skærpede strafferamme sigter navnlig på industrispionage. 
Erhvervshemmeligheder skal forstås i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10. 
Bestemmelsen kan dog efter omstændighederne også finde anvendelse i andre tilfælde.  

Bestemmelserne i straffelovens § 263, stk. 2 og 3, blev indsat ved lov nr. 229 af 6. juni 1985. Der 
henvises til Folketingstidende 1984-85, tillæg A, sp. 4373-4390, tillæg B, sp. 1915-1922 og 
Folketingets forhandlinger sp. 9450-9469, 10703-10705 og 11227-11229. Lovændringen byggede 
på Straffelovrådets betænkning nr. 1032/1985 om datakriminalitet. Ved lov nr. 6 af 3. januar 1992 
blev strafferammen i straffelovens § 263, stk. 3, forhøjet fra 2 års fængsel til fængsel indtil 4 år, jf. 
Folketingstidende 1991-92, tillæg A, sp. 1829-1918, tillæg B, sp. 301-306 og Folketingets 
forhandlinger sp. 1442-1467, 4253-4257 og 4562.  

I Straffelovrådets betænkning nr. 1032/1985 om datakriminalitet, side 73f, er det anført, at hvis den 
af rådet foreslåede ændring af straffelovens § 263 blev gennemført, vil fredskrænkelser, der begås 
af ansatte i en virksomhed med forsæt til at gøre sig bekendt med virksomhedens 
erhvervshemmeligheder, være omfattet af både bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, 
og markedsføringslovens § 9 (nu § 10).  

Af betænkningen fremgår det endvidere, at Straffelovrådet havde overvejet, om man burde 
videreføre princippet fra revisionen i 1972 af fredskrænkelsesbestemmelserne om, at ansattes 
industrispionage mv. blev holdt uden for straffeloven og i stedet skulle straffes efter 
markedsføringsloven. Straffelovrådet nåede imidlertid til den konklusion, at det ville medføre en 
unødvendig og lidt kunstig begrænsning af straffelovens § 263, stk. 3. Bl.a. i lyset heraf foreslog 
rådet, at straffelovens § 263, stk. 3, blev udformet således, at der ikke blev indlagt begrænsninger i, 
hvilken personkreds der kan være gerningsmænd til forbrydelsen. Det vil herefter være overladt til 
anklagemyndigheden og domstolene, om man vil rejse tiltale henholdsvis dømme i sammenstød 
mellem bestemmelserne i straffeloven og markedsføringsloven eller foretrække at give den ene af 
bestemmelserne forrang, jf. betænkningen side 74.  

Straffelovens § 264, stk. 2, indeholder en bestemmelse, der svarer til straffelovens § 263, stk. 3, 
hvor sådanne oplysninger er skaffet i forbindelse med en husfredskrænkelse. Efter bestemmelsen 
kan straffen stige til fængsel indtil 4 år, hvis det i § 264, stk. 1, nr. 1, nævnte forhold (at skaffe sig 
adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted) begås med forsæt til at skaffe sig eller 
gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre 
skærpende omstændigheder. Bestemmelsen omfatter som udgangspunkt ikke ansatte m.fl. i en 
virksomhed.  

Straffelovens § 276 om tyveri og § 280 om mandatsvig vil efter omstændighederne også kunne 
være anvendelige ved tilfælde af tilegnelse eller udnyttelse af erhvervshemmeligheder.  

2.1.3. Piratkopiering  

Efter ophavsretslovens § 76 straffes forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af en række 
bestemmelser i ophavsretsloven med bøde, jf. stk. 1. Dog straffes visse forsætlige overtrædelser af 
ophavsretslovens §§ 2, 3, 65, 66, 67, 69, 70 og 71 (pirateri) under særlig skærpende 
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omstændigheder med fængsel indtil 1 år, jf. stk. 2. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter kun 
overtrædelser, der er begået ved erhvervsmæssigt at fremstille eller sprede eksemplarer mv. Særlig 
skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis overtrædelsen vedrører et betydeligt 
antal eksemplarer, eller hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig vinding.  

Bestemmelsen er affattet ved lov nr. 274 af 6. juni 1985 om ændring af ophavsretsloven. Der 
henvises til Folketingstidende 1984-85, tillæg A, sp. 1979-2036, tillæg B, sp. 1377-1400 og 1537-
1538 samt Folketingets forhandlinger sp. 3874-3878, 4289-4300, 10103-10104 og 10164-10167.  

Bestemmelsen bygger på et forslag fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen, jf. 
betænkning nr. 944/1982 om båndafgifter, sanktioner og påtale. I betænkningen anføres det, at de 
dagældende regler med strafmaksimum på 3 måneders hæfte og privat påtale var utilstrækkelige til 
at beskytte området. Udvalget fremhævede, at der var misforhold mellem den strafferetlige 
vurdering af f.eks. berigelseskriminalitet og grove ophavsretskrænkelser. Udvalget foreslog et 
strafmaksimum på fængsel i 1 år og 6 måneder, således at hele straffebestemmelsen i 
ophavsretsloven indledtes med »Med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte eller 
fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.« Der henvises til betænkningen side 80ff.  

I det lovforslag, der blev fremsat på baggrund af betænkningen, anvendtes i § 55, stk. 2, den 
formulering, der fortsat anvendes (nu § 76, stk. 2). Der blev alene foreslået et strafmaksimum på 1 
år og ikke som foreslået af udvalget 1 år og 6 måneder.  

Bestemmelsen i § 76, stk. 2, forudsætter som nævnt, at der er tale om erhvervsmæssig fremstilling 
og spredning. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd ikke krænkelser af eneretten til 
tilrådighedsstillelse af værker mv. på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et 
individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led. Det at stille værker 
mv. ulovligt til rådighed på Internettet kan således kun straffes med bøde, jf. stk. 1.  

Ophavsretslovens § 77, stk. 1, indeholder et bødesanktioneret forbud mod import af ulovlige værker 
mv., når importen sker for at gøre værkerne mv. tilgængelige for almenheden. Efter § 77, stk. 2, 
finder bestemmelsen i § 76, stk. 2, tilsvarende anvendelse på forsætlige overtrædelser af 
bestemmelsen i stk. 1. Således straffes forsætlige, erhvervsmæssige overtrædelser af § 77, stk. 1, 
under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Særligt skærpende 
omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis overtrædelsen vedrører et betydeligt antal 
eksemplarer, eller hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig vinding.  

Efter ophavsretslovens § 82 påtales overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 2, eller § 77, stk. 2, af 
det offentlige, når den forurettede begærer det.  

2.1.4. Straffelovens § 153  

Efter straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1, er det strafbart uberettiget at bryde eller unddrage nogen et 
brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller at gøre sig bekendt med 
indholdet heraf. Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 6 måneder.  

Straffelovens kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. indeholder i § 153 en 
bestemmelse, der fastsætter en højere straf, når et sådant forhold begås af nogen, der er ansat ved 
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post-, jernbane- eller telegrafvæsenet, eller når den pågældende medvirker til, at udenforstående gør 
det.  

Når nogen, som virker i post- eller telegrafvæsenets tjeneste, ulovligt åbner, tilintetgør eller 
uretmæssigt tilegner sig forsendelser eller understøtter en anden i en sådan adfærd, straffes han eller 
hun med fængsel indtil 3 år, jf. straffelovens § 153, stk. 1.  

På samme måde straffes efter straffelovens § 153, stk. 2, den, som virker i statstelegrafvæsenets 
eller et offentlig anerkendt telegrafanlægs tjeneste, når han eller hun »tilintetgør, forvansker eller 
underslår et samme til befordring overgivet telegram eller understøtter en anden i sådan adfærd«.  

Bestemmelsen i straffelovens § 153 er – når der bortses fra ændringen ved lov nr. 433 af 31. maj 
2000 om bl.a. afskaffelse af hæftestraffen – uændret siden borgerlig straffelovs ikrafttræden i 1933. 
Der henvises til bl.a. Rigsdagstidende 1924-25, tillæg A, sp. 3348 (§ 155).  

2.2. Brydensholt-udvalgets overvejelser og forslag vedrørende informationskrænkelser  

2.2.1. Uberettiget brug af adgangsmidler  

2.2.1.1. Det er Brydensholt-udvalgets grundlæggende synspunkt, at der ligger en så væsentlig 
interesse i at beskytte IT-samfundet mod uberettigede angreb, at hensynet hertil kan begrunde, at 
der i et vist omfang etableres en meget tidlig strafferetlig beskyttelse.  

Efter udvalgets opfattelse bør uberettiget brug af adgangsmidler til henholdsvis kommercielle og 
ikke-kommercielle informationssystemer reguleres i 2 forskellige bestemmelser i straffeloven, jf. 
nedenfor under pkt. 2.2.1.2. og 2.2.1.3. Der henvises til betænkning nr. 1417/2002 om IT-
kriminalitet, side 63f og 139f.  

Udvalget har valgt at anvende betegnelsen »informationssystem« i stedet for den i straffelovens 
§ 263, stk. 2, anvendte betegnelse »anlæg til elektronisk databehandling« under henvisning til, at 
informationssystem er neutralt i forhold til mulige teknologiske løsninger. Udvalget anfører 
endvidere, at der med denne betegnelse samtidig er foretaget en afgrænsning over for tilfælde, hvor 
der uberettiget skaffes adgang til en »udsendelse«, hvor arten af og tidspunktet for ydelsen ikke kan 
vælges af brugeren. Udvalget er således afstået fra at stille forslag, der omhandler såkaldte 
piratdekodere, som omfattes af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.  

I tilknytning hertil foreslår udvalget at ændre »anlæg til elektronisk databehandling« i straffelovens 
§ 263, stk. 2, til »informationssystem«. Om en tilsvarende ændring af straffelovens § 193, stk. 1, 
henvises til pkt. 5.2.2.  

2.2.1.2. Med hensyn til kommercielle informationssystemer – det vil sige systemer, hvor betaling er 
en forudsætning for brugen af systemet – finder udvalget, at den fremrykkede strafferetlige 
beskyttelse bør omfatte den, der uberettiget skaffer sig eller videregiver én eller flere koder eller 
andre adgangsmidler til disse tjenester. En sådan kriminalisering indebærer, at der fremover vil 
kunne straffes, selv om adgangsmidlet endnu ikke er anvendt, og selv om der ikke kan føres bevis 
for forsøg på at anvende adgangsmidlet i en konkret sammenhæng.  
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Udvalget foreslår på den anførte baggrund, at der indsættes en ny bestemmelse om uberettiget 
tilegnelse eller videregivelse af adgangsmidler til kommercielle informationssystemer som § 301 a i 
straffeloven, jf. betænkningen side 64-65 og 139f.  

Efter den af udvalget foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301 a, stk. 1, straffes den, der 
retsstridigt skaffer sig eller videregiver koder eller andre adgangsmidler til informationssystemer, 
hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig 
adgangsbegrænsning.  

For at kunne straffe efter den af udvalget foreslåede bestemmelse kræves det, at gerningsmanden 
har skaffet sig eller videregivet en kode eller et andet adgangsmiddel. Bestemmelsen kan også 
anvendes i forhold til den, der retsstridigt skaffer sig eller videregiver en enkelt kode eller andet 
adgangsmiddel. I udtrykket »skaffe sig« ligger den begrænsning, at tilfælde, hvor en person 
uforvarende er kommet i besiddelse af et adgangsmiddel, f.eks. ved at andre har lagt det ind på den 
pågældendes computer, ikke er omfattet af bestemmelsen.  

Udvalget foreslår en normalstrafferamme på bøde eller fængsel indtil 6 måneder.  

Endvidere foreslår udvalget, at der fastsættes en skærpet strafferamme på fængsel indtil 4 år i 
kvalificerede videregivelsestilfælde, hvor videregivelsen af koder eller andre adgangsmidler efter 
§ 301 a, stk. 1, sker erhvervsmæssigt, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er 
særlig risiko for omfattende misbrug, jf. den af udvalget foreslåede bestemmelse i straffelovens 
§ 301 a, stk. 2.  

Om den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301 a, stk. 2, anfører Brydensholt-udvalget, at det 
vil afhænge af de konkrete omstændigheder, om der må anses for at være en særlig risiko for 
omfattende misbrug. Som eksempel nævnes i betænkningen tilfælde, hvor der videregives calling 
cards eller NUI-koder til mange personer (der eventuelt også kan videregive adgangsmidlerne) med 
angivelse af, fra hvilket tidspunkt disse skal anvendes, således at en kontobelastning må forventes at 
blive omfattende, før misbruget opdages og bringes til ophør. Endvidere nævner udvalget 
»bestillingsarbejde«, hvor der bestilles et større antal adgangsmidler. Dette gælder navnlig, hvis der 
betales et større beløb for de pågældende adgangskoder, da det i sådanne tilfælde må forventes, at 
formålet er et omfattende misbrug.  

Herudover fremgår det af betænkningen, at hvis betingelserne for at straffe for forsøg i relation til 
anden kriminalitet, f.eks. databedrageri (§ 279 a), er opfyldt, vil der – uanset den foreslåede nye 
bestemmelse i straffelovens § 301 a – fortsat kunne dømmes for forsøg.  

2.2.1.3 . Efter Brydensholt-udvalgets opfattelse bør der til beskyttelse af privatlivets fred og til 
beskyttelse mod hærværk mv. desuden være en tidligere strafferetlig beskyttelse af passwords og 
andre adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer. Denne beskyttelse bør ligge 
tidligere end forsøget på at anvende sådanne adgangsmidler.  

Efter udvalgets opfattelse bør denne fremrykkede kriminalisering ved adgangsmidler til ikke-
kommercielle informationssystemer som udgangspunkt omfatte erhvervsmæssigt salg, udbredelse i 
en videre kreds samt videregivelse af et større antal passwords eller andre adgangsmidler.  
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Det foreslås på den anførte baggrund i betænkning nr. 1417/2002, side 65f og 140f, at der indsættes 
en ny bestemmelse i straffelovens § 263 a, der kriminaliserer retsstridig erhvervsmæssigt salg og 
udbredelse i en videre kreds af adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer samt 
uberettiget videregivelse af et større antal adgangsmidler.  

Efter den af udvalget foreslåede bestemmelse i straffelovens § 263 a, stk. 1, straffes den, der 
retsstridigt erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder en kode eller andet 
adgangsmiddel til et ikke offentligt informationssystem, hvortil adgangen er beskyttet med kode 
eller anden særlig adgangsbegrænsning. Strafferammen foreslås fastsat til bøde eller fængsel indtil 
6 måneder.  

Den foreslåede bestemmelse er begrænset til at angå informationssystemer, der ikke er offentligt 
tilgængelige og har særlige adgangsbegrænsninger. Bestemmelsen vil bl.a. omfatte 
informationssystemer til almindelig databehandling i f.eks. private virksomheder eller den 
offentlige sektor.  

Som eksempel på udbredelse i en videre kreds nævnes i betænkningen, at de tilegnede 
adgangsmidler gøres almindeligt tilgængelige eller tilgængelige for en større lukket kreds på 
Internettet.  

På samme måde straffes efter den af udvalget foreslåede bestemmelse i straffelovens § 263 a, stk. 2, 
den, der retsstridigt videregiver et større antal koder eller andre adgangsmidler, som er nævnt i 
§ 263 a, stk. 1.  

Den fremrykkede strafferetlige beskyttelse i de foreslåede bestemmelser i § 263 a, stk. 1 og 2, 
omfatter derimod ikke besiddelse eller tilegnelse af koder eller andre adgangsbegrænsninger, og 
videregivelse af en enkelt eller nogle få koder mv. er heller ikke omfattet. I disse tilfælde vil der 
imidlertid efter omstændighederne kunne straffes for forsøg på f.eks. hacking, jf. ovenfor under pkt. 
2.1.1.  

Med hensyn til visse ikke-kommercielle informationssystemer, der må anses for særligt 
beskyttelsesværdige, finder udvalget, at der bør gælde den samme strafferetlige beskyttelse som 
den, der gælder for adgangsmidler til kommercielle informationssystemer, jf. ovenfor under pkt. 
2.2.1.2. Der sigtes herved til samfundsvigtige informationssystemer og informationssystemer, som 
indeholder særligt personfølsomme oplysninger.  

Udvalget foreslår på den anførte baggrund, at det gøres strafbart at skaffe sig eller videregive en 
kode eller andet adgangsmiddel til sådanne informationssystemer.  

Efter den af udvalget foreslåede bestemmelse i straffelovens § 263 a, stk. 3, straffes den, der 
retsstridigt skaffer sig eller videregiver en kode eller et andet adgangsmiddel, som er nævnt i § 263 
a, stk. 1, til et samfundsvigtigt informationssystem (nr. 1) eller et informationssystem, som 
behandler fortrolige oplysninger, der er omfattet af § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, i lov om behandling af 
personoplysninger, om flere personers forhold (nr. 2).  

Med hensyn til bestemmelsen i straffelovens § 263 a, stk. 3, nr. 1, anfører udvalget, at 
bestemmelsen vedrører de informationssystemer, der kan være omfattet af straffelovens § 193 om 
omfattende forstyrrelse i driften i almindelige kommunikations- og samfærdselsmidler.  
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Efter bestemmelsen i straffelovens § 193 straffes den, som på retsstridig måde fremkalder 
omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, 
telegraf eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, databehandlingsanlæg eller anlæg, der tjener 
til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, med fængsel indtil 4 år eller 
under formildende omstændigheder med bøde. For en nærmere gennemgang af straffelovens § 193 
henvises til pkt. 5.1.2.  

I betænkningen er det anført, at adgangsmidlet skal give adgang på et niveau, der giver mulighed 
for at begå en overtrædelse af straffelovens § 193. Eksempelvis vil et password til en kontohavers 
konto ikke være omfattet af denne bestemmelse, uanset om data er placeret i bankens centrale 
informationssystem. Derimod vil et password tilhørende en af bankens driftsansvarlige være 
omfattet.  

Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 263 a, stk. 3, nr. 2, omfatter offentlige og private 
informationssystemer, der behandler oplysninger om flere personers forhold omfattet af 
persondatalovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1.  

Bestemmelsen i persondatalovens § 7 regulerer behandling af nærmere opregnede typer af 
følsomme personoplysninger. De typer af oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen, er 
oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.  

Persondatalovens § 8 regulerer behandling af andre følsomme personoplysninger. Bestemmelsen 
omfatter oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private 
forhold end de i persondatalovens § 7, stk. 1, nævnte. Som eksempler på oplysninger om andre rent 
private forhold end dem, der er omfattet af § 7, stk. 1, nævnes i bemærkningerne til bestemmelsen 
oplysninger om andre foreningsmæssige forhold (end fagforeningsmæssige tilhørsforhold, der er 
omfattet af persondatalovens § 7, stk. 1), familiestridigheder, separations- og skilsmissebegæringer 
og adoptionsforhold, jf. Folketingstidende 1999-00, tillæg A, s. 3971.  

Den af Brydensholt-udvalget foreslåede bestemmelse om adgangsmidler til ikke-kommercielle 
informationssystemer har en normalstrafferamme på fængsel indtil 6 måneder. Endvidere foreslås i 
stk. 4 en skærpet strafferamme på fængsel indtil 4 år i kvalificerede videregivelsestilfælde, hvor den 
i straffelovens § 263 a, stk. 1 og 2, nævnte videregivelse sker i særligt stort omfang eller indebærer 
særlig risiko for betydelig skade.  

I betænkningen er det i den forbindelse anført, at bedømmelsen af risiko for skade vil være konkret 
i den enkelte sag. Ved vurderingen af, om risikoen for skade er væsentligt større end den, der altid 
ligger i en videregivelse af adgangsmidler, kan ifølge udvalget bl.a. indgå, til hvem adgangsmidler 
videregives (f.eks. til en organiseret hackergruppe), og hvad der videregives. Efter udvalgets 
opfattelse må en målrettet videregivelse af adgangsmidler til samfundsvigtige informationssystemer 
normalt forventes at være omfattet af den foreslåede bestemmelse i § 263 a, stk. 4.  

Herudover fremgår det af betænkningen, at hvis betingelserne for at straffe for forsøg i relation til 
anden kriminalitet, f.eks. hacking (§ 263, stk. 2) eller databedrageri (§ 279 a), er opfyldt, vil der – 
uanset den foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 263 a – fortsat kunne dømmes for forsøg.  
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Selv om udbredelse via Internettet af et password til en anden persons bankkonto isoleret set 
indebærer en overtrædelse af den af udvalget foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 263 a, 
stk. 1, vil der således kunne straffes for forsøg på medvirken til f.eks. databedrageri efter 
straffelovens § 279 a, jf. § 21.  

På samme måde vil der som hidtil kunne straffes for forsøg på hacking efter straffelovens § 263, 
stk. 2, jf. § 21, hvis en person skaffer sig f.eks. et password til en virksomheds interne 
informationssystem med forsæt til uberettiget at trænge ind i systemet. Dette gælder uanset, at dette 
forhold måtte falde uden for anvendelsesområdet for den foreslåede bestemmelse i straffelovens 
§ 263 a, hvorefter tilegnelse alene er strafbar, hvis der er tale om adgangsmidler til et 
samfundsvigtigt informationssystem eller et informationssystem, der indeholder særlig 
personfølsomme oplysninger, jf. § 263 a, stk. 3.  

2.2.1.4. Udvalget har overvejet, om strafferammen i § 263, stk. 2 (hacking), på 6 måneders fængsel 
er tilstrækkelig i de situationer, der ikke omfattes af stk. 3. Efter Brydensholt-udvalgets opfattelse er 
der behov for en forhøjelse af strafmaksimum i § 263, stk. 2, for bedre at afspejle forbrydelsens 
alvor i strafferammen. Udviklingen på dette område siden bestemmelsens indsættelse i 1985 gør, at 
der i dag er behov for en forhøjelse af strafmaksimum. Udvalget har herved bl.a. lagt vægt på, at det 
IT-baserede samfund er meget sårbart, og at selv et forsøg på hacking er meget føleligt for offeret, 
der i praksis ofte er nødt til at gennemgå hele systemet for at være sikker på, om der er sket skader. 
På den baggrund foreslår udvalget, at strafferammen i § 263, stk. 2, hæves til bøde eller fængsel 
indtil 1 år og 6 måneder.  

2.2.2. Industrispionage  

2.2.2.1. Brydensholt-udvalget har i betænkning nr. 1417/2002 om IT-kriminalitet overvejet, om der 
tillige bør være en strafferetlig regulering af tilfælde, hvor en virksomhedsgæst udnytter besøget til 
utilbørligt at skaffe sig information, eller hvor den besøgende ubeføjet videregiver eller benytter 
erhvervshemmeligheder, som den pågældende tilfældigt eller uagtsomt er kommet i besiddelse af 
under besøget, uden at man er kommet i besiddelse af oplysningerne som led i den almindelige 
fremvisning.  

I betænkningen er som eksempler nævnt tilfælde, hvor en virksomhedsgæst under besøget skaffer 
sig information fra lokaliteter, der ikke er omfattet af rundvisningen, eller hvor den pågældende 
fotograferer eller medtager prøver trods forbud herom. Endvidere anføres tilfælde, hvor en 
besøgende ubeføjet videregiver eller benytter erhvervshemmeligheder, som den pågældende 
tilfældigt eller uagtsomt er kommet i besiddelse af under besøget, uden at dette er sket som led i den 
almindelige fremvisning. Af betænkningen fremgår det, at begrundelsen for disse situationers 
straffrihed hidtil er blevet søgt i, at virksomheden selv er herre over, hvem den vil lukke ind i 
virksomheden.  

Af betænkningen fremgår det, at det i erhvervslivet som regel er acceptabelt, at virksomheder søger 
at skaffe sig kendskab til konkurrenternes produktionsformer, markedsføringsplaner, kundekredse 
mv. Det strafværdige er således ikke, at man søger sådant kundskab, men derimod måden hvorpå 
det eventuelt sker. Udvalget finder, at udnyttelse af muligheder, der er skabt ved, at man befinder 
sig i den pågældende virksomhed, f.eks. som gæst, bør være omfattet af den strafferetlige regulering 
i markedsføringsloven, jf. betænkningen side 71-72 og 146.  
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På den anførte baggrund foreslår udvalget, at der indsættes en ny bestemmelse i 
markedsføringslovens § 10, stk. 3, hvorefter reglerne i § 10, stk. 1 og 2, finder tilsvarende 
anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden.  

2.2.2.2. Efter udvalgets opfattelse bør der desuden være en mere ensartet strafferetlig regulering, 
således at strafmaksimum for ansattes industrispionage mv. ikke afhænger af, om der sker en 
overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3, der har en strafferamme på fængsel indtil 4 år, eller 
markedsføringslovens § 10, jf. § 22, stk. 4, der har en strafferammen på fængsel indtil 2 år. I 
betænkningen foreslås det på den baggrund, at der indsættes en overbygningsbestemmelse om 
grove overtrædelser af markedsføringslovens § 10 i en ny § 299 a i straffeloven. Der henvises til 
betænkningen side 72-73 og 146-147.  

Efter den af Brydensholt-udvalget foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 a straffes den, der 
gør sig skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 10, hvor handlingen har medført betydelig 
skade, eller hvor der har været nærliggende fare herfor.  

Udvalget anfører, at det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens 
omstændigheder, hvornår der er tale om betydelig skade. Udvalget har herved bl.a. lagt vægt på, at 
krænkelser, som sker i udviklingsfasen, kun medfører skade, der kan opgøres i penge, hvis den 
planlagte udvikling er succesfuld, hvorimod beskyttelseshensynet ikke afhænger af, om det endelige 
resultat er vellykket.  

Brydensholt-udvalget foreslår, at strafferammen i straffelovens § 299 a fastsættes til fængsel indtil 4 
år. Udvalget har i den forbindelse anført, at informationer i et moderne samfund bør nyde mindst 
samme beskyttelse som mere traditionelle økonomiske værdier som penge og ting, da der kan være 
tale om betragtelige værdier. Det foreslåede strafmaksimum på 4 års fængsel svarer til 
strafmaksimum i straffelovens § 286 om bl.a. groft tyveri, og udvalget bemærker, at dette 
strafmaksimum bør følge med, hvis strafmaksimum efter § 286 ændres, jf. Straffelovrådets 
betænkning om straffastsættelse og strafferammer.  

I tilknytning hertil foreslår udvalget, at strafferammen i markedsføringslovens § 22, stk. 4, 1. pkt., 
ændres fra bøde eller fængsel indtil 2 år til bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre 
højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a.  

Efter udvalgets opfattelse svarer et strafmaksimum på fængsel indtil 1 år og 6 måneder til, hvad der 
generelt bør være strafmaksimum i tilfælde, hvor der er en strafferetlig overbygning vedrørende 
kvalificerede forhold.  

2.2.3. Piratkopiering  

Brydensholt-udvalget har i betænkning nr. 1417/2002 om IT-kriminalitet set på den strafferetlige 
beskyttelse af piratkopiering i ophavsretslovens § 76.  

Den omstændighed, at anvendelse af ophavsretslovens § 76, stk. 2, forudsætter erhvervsmæssig 
fremstilling eller spredning af eksemplarer, indebærer efter udvalgets opfattelse, at reglen – som 
følge af udviklingen på internetområdet – rammer en langt mindre del af krænkelserne af 
ophavsretten end oprindeligt forudsat.  
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Ifølge udvalget kan meget i dag derfor tale for, at man i relation til strafværdighed sidestiller 
erhvervsmæssig spredning med tilgængeliggørelse for en større kreds, idet tilgængelighed via 
Internettet eller andre åbne netforbindelser ofte kan medføre en større risiko for ophavsretlige 
krænkelser end det organiserede salg.  

På den baggrund finder udvalget, at reglerne om piratkopiering bør ændres, således at distribution 
via Internettet mv. bliver dækket af straffereglen i § 76, stk. 2, om grove krænkelser af 
ophavsretten.  

Udvalget har dernæst overvejet, om et strafmaksimum på 1 år svarer til den beskyttelse, man i dag 
ønsker at give – også set i sammenhæng med hvor omfattende potentielle skadevirkninger, der er 
knyttet til internetdistribution. Udvalget finder, at der, selv om den hidtidige strafudmåling på 
området har været mild, bør være et strafmaksimum på fængsel i 1 år og 6 måneder under hensyn til 
krænkelsernes skadevirkninger.  

Udvalget har i den forbindelse også overvejet, om der skal indsættes en generel overbygning i 
straffeloven, f.eks. svarende til straffelovens § 289. Udvalget finder, at der bør indsættes en sådan 
overbygning med et strafmaksimum på 4 år. Udvalget har herved lagt vægt på, at særligt grove 
overtrædelser er lige så strafværdige som tyveri, der har et strafmaksimum på 4 år, jf. straffelovens 
§ 286. Det er efter udvalgets opfattelse en naturlig strafferetlig udvikling, at et stadigt mere IT-
afhængigt samfund også giver en strafferetlig beskyttelse af de produkter, der udvikles i et sådant 
samfund.  

Udvalget finder, at de overtrædelser, der skal behandles efter straffeloven, skal begrænses til 
situationer, hvor der er forsæt til vinding for gerningsmanden eller andre. Bestemmelsen kan især 
tænkes anvendt i tilfælde, hvor der er tale om omfattende og systematiske krænkelser, hvilket typisk 
vil være tilfælde, hvor der er en organiseret fremstillings- og/eller salgsproces. Bestemmelsen vil 
også kunne anvendes, hvis krænkelsen vedrører enkelte meget dyre programmer eller systemer, der 
f.eks. er udviklet til en eller flere virksomheder.  

For så vidt angår spørgsmålet om påtale finder Brydensholt-udvalget, at bestemmelsen om betinget 
offentlig påtale i ophavsretslovens § 82 bør ændres, så den kommer til at svare til straffelovens 
§ 305, dvs. at betinget offentlig påtale bibeholdes, men at der åbnes mulighed for offentlig påtale, 
hvis almene hensyn kræver det. Efter udvalgets opfattelse vil ændringen give en retstilstand, der 
harmonerer med de øvrige straffebestemmelser i ophavsretsloven, hvor der enten er privat påtale 
(med mulighed for at anvende retsplejelovens § 727, stk. 2, om offentlig påtale på grund af almene 
hensyn) eller offentlig påtale.  

Udvalget finder, at den foreslåede bestemmelse ikke i almindelighed skal betyde en ændret 
tiltalepraksis. Udvalget finder, at retstilstanden skal forblive uændret, såfremt de hensyn, der har 
ført til påtalereglerne, fuldt ud gør sig gældende.  

Ændringen vil betyde, at den indledende efterforskning i sager om ophavsretskrænkelser ikke 
begrænses af reglen i retsplejelovens § 720, stk. 3, hvorefter politiet uden en påtalebegæring kun 
kan foretage uopsættelige handlinger, og kun hvis det må antages, at den berettigede er ubekendt 
med det pågældende forhold. Det kan i visse tilfælde være til fordel for efterforskningen, at den 
forurettede først underrettes senere, f.eks. hvis den forurettede kan tænkes at kontakte den eller de 
mistænkte eller gå til pressen i en situation, hvor der er behov for at afvente, at andre lande 
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iværksætter bevissikring. Endvidere vil bestemmelsen kunne have betydning i relation til den 
særlige forældelsesfrist i straffelovens § 96, stk. 1, for påtalebegæringer, der ikke gælder ved 
offentlig påtale.  

2.2.4. Straffelovens § 153  

Da store dele af det offentlige kommunikationsvæsen er privatiseret, varetager bestemmelsen i 
straffelovens § 153 i dag i praksis kun en begrænset del af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen.  

Brydensholt-udvalget har derfor overvejet, om bestemmelsen i straffelovens § 153 er overflødig.  

I betænkningen er det i den forbindelse anført, at handlinger omfattet af straffelovens § 153, stk. 1, 
er dækket af de almindelige bestemmelser i straffeloven om krænkelse af brevhemmeligheden mv. 
(§ 263) og om tingsødelæggelse (§ 291). Den forhøjede strafferamme i straffelovens § 153, stk. 1, 
var oprindelig begrundet i, at bestemmelsen tog sigte på offentligt ansatte.  

Efter Brydensholt-udvalgets opfattelse er der næppe grund til at anvende en kvalificeret 
strafferamme, og bestemmelsen er derfor overflødig. I tilknytning hertil bemærkes, at straffelovens 
§ 263, stk. 3, indeholder en skærpet strafferamme på 4 år for industrispionage eller overtrædelser, 
der sker under andre særligt skærpende omstændigheder. Strafferammen for hærværk af betydeligt 
omfang er ligeledes 4 års fængsel, jf. straffelovens § 291, stk. 2.  

Med hensyn til straffelovens § 153, stk. 2, anfører udvalget, at denne bestemmelse må anses for 
overflødig, idet telegrafsystemet har mistet sin betydning. Hvis der ikke er strafferetlig dækning i 
straffeloven ved misligholdelse af en kontrakt om befordring af en meddelelse, må en sådan 
misligholdelse imødegås med civilretlige reaktioner på samme måde som de fleste andre 
misligholdelser af tjenesteydelser.  

Det anføres desuden i betænkningen, at fremkaldelse af omfattende forstyrrelse i driften af bl.a. 
offentlig postbesørgelse eller telegraf- eller telefonanlæg er omfattet af bestemmelsen i 
straffelovens § 193.  

På den anførte baggrund foreslår udvalget, at bestemmelsen i straffelovens § 153 i sin helhed 
ophæves som overflødig. Der henvises til betænkning nr. 1417/2002, side 78 og 149-150.  

2.3. Justitsministeriets overvejelser  

2.3.1. Uberettiget brug af adgangsmidler  

2.3.1.1. Som anført under pkt. 2.1.1.2. kan anvendelse af adgangsmidler til kommercielle 
informationssystemer efter omstændighederne være strafbar, f.eks. som databedrageri efter 
straffelovens § 279 a. Hvis de almindelige betingelser for at straffe for forsøg er opfyldt, jf. 
straffelovens § 21, vil der forud for selve anvendelsen af adgangsmidlet kunne straffes for forsøg på 
eksempelvis databedrageri.  

Justitsministeriet er enig med Brydensholt-udvalget i, at hensynet til at beskytte IT-samfundet mod 
uberettigede angreb kan begrunde en fremrykket strafferetlig beskyttelse, således at der kan straffes, 
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selv om adgangsmidlet endnu ikke er anvendt, og selv om der ikke kan føres bevis for forsøg på at 
anvende adgangsmidlet i en konkret sammenhæng.  

Med hensyn til adgangsmidler til kommercielle informationssystemer kan Justitsministeriet på den 
anførte baggrund tiltræde udvalgets forslag om at indsætte en ny bestemmelse i straffelovens § 301 
a. Lovforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslaget fra Brydensholt-udvalget, jf. 
betænkningen side 139, med enkelte ændringer. Med hensyn til den skærpede strafferamme 
henvises dog til bemærkningerne nedenfor.  

Med den foreslåede bestemmelse omfatter den fremrykkede strafferetlige beskyttelse uberettiget 
tilegnelse eller videregivelse af koder eller andre adgangsmidler til informationssystemer, hvortil 
adgangen er forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig 
adgangsbegrænsning. Tilfælde, hvor en person uforvarende er kommet i besiddelse af et 
adgangsmiddel, f.eks. ved at andre har lagt det ind på den pågældendes computer, er ikke omfattet 
af bestemmelsen.  

Kravet om, at der skal være handlet »uretmæssigt«, indebærer, at materielt atypiske tilfælde falder 
uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Det gælder f.eks. tilfælde, hvor der skaffes 
adgangskoder som led i systemadministration.  

Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301 a omfatter adgangsmidler til alle kommercielle 
informationssystemer – det vil sige systemer, hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere. 
Brugerbetaling kan være i form af en fast, typisk periodisk ydelse, eller betalingen kan ske for den 
konkrete brug, eller der kan være tale om en kombination heraf.  

Kommercielle informationssystemer er f.eks. såkaldte on demand-tjenester (videoer mv.) eller 
informationssamlinger (avisdatabaser mv.), hvor der abonneres på brug af den pågældende tjeneste, 
og hvor der i forbindelse med abonnementet tildeles et særligt adgangsmiddel.  

Adgangsmidler kan eksempelvis være dekoderkort, calling cards (telefonpinkoder), NUI-koder 
(NUI står for Network User Identificaion – NUI-koden identificerer den bruger, hvis konto skal 
belastes for netværksbrugen) mv.  

Bestemmelsen finder også anvendelse ved tilegnelse eller videregivelse af en enkelt kode eller 
andet adgangsmiddel.  

Brydensholt-udvalget har som nævnt foreslået en normalstrafferamme på bøde eller fængsel indtil 6 
måneder. Efter Justitsministeriets opfattelse har de omhandlede informationskrænkelser samme 
strafværdighed, som forbrydelser rettet mod mere traditionelle værdier. Justitsministeriet finder 
derfor, at normalstrafferammen for overtrædelse af den foreslåede § 301 a bør være bøde eller 
fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvilket svarer til normalstrafferammen for tyveri, jf. straffelovens 
§ 285, stk. 1.  

Justitsministeriet kan ligeledes tiltræde udvalgets forslag om en skærpet sidestrafferamme i 
kvalificerede videregivelsestilfælde. Herved markeres den alvor, hvormed der bør ses på denne 
form for kriminalitet. Efter Justitsministeriets opfattelse bør sidestrafferammen imidlertid ikke 
begrænses til vidergivelsestilfælde, men bør omhandle alle handlinger, omfattet af § 301 a, stk. 1, 
hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.  
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Justitsministeriet finder endvidere, at udformningen af den skærpede sidestrafferamme bør ske i 
overensstemmelse med Straffelovrådets generelle anbefalinger om affattelsen af bestemmelser om 
sidestrafferammer, jf. betænkning nr. 1424/2002 om straffastsættelse og strafferammer, kapitel 6. 
Det foreslås derfor, at sidestrafferammen skal finde anvendelse under »særligt skærpende 
omstændigheder«. Der er ikke tilsigtet en realitetsændring i forhold til, hvilke tilfælde der efter 
Brydensholt-udvalgets forslag bør være omfattet af den skærpede sidestrafferamme.  

Med hensyn til Brydensholt-udvalgets forslag om et strafmaksimum på 4 års fængsel finder 
Justitsministeriet, at strafmaksimum i stedet bør fastsættes til 6 års fængsel. Baggrunden herfor er, 
at Straffelovrådet i betænkning nr. 1424/2002 har foreslået, at strafmaksimum for tyveri i § 286, 
stk. 1, forhøjes fra 4 til 6 års fængsel, og at kriminalitet rettet mod informationer efter 
Justitsministeriets opfattelse bør være undergivet samme strafmaksimum som kriminalitet rettet 
mod mere traditionelle værdier i form af penge og ting.  

Justitsministeriet finder endvidere, at den skærpede strafferamme ikke kun bør omfatte de tilfælde, 
der er opregnet af Brydensholt-udvalget, men efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af 
samtlige sagens omstændigheder også bør kunne omfatte andre tilfælde.  

Særligt skærpende omstændigheder vil efter Justitsministeriets opfattelse navnlig foreligge, hvor 
videregivelsen af koder eller andre adgangsmidler sker erhvervsmæssigt, i en videre kreds, f.eks. 
via Internettet, eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende misbrug.  

Som anført ovenfor under pkt. 2.2.1., nævnes i betænkningen tilfælde, hvor der videregives calling 
cards eller NUI-koder til mange personer – der eventuelt også kan videregive adgangsmidlerne – 
med angivelse af, fra hvilket tidspunkt disse skal anvendes, således at en kontobelastning må 
forventes at blive omfattende, før misbruget opdages og bringes til ophør. Endvidere nævnes som 
eksempel »bestillingsarbejde«, hvor der bestilles et større antal adgangsmidler. Dette gælder 
navnlig, hvis der betales et større beløb for de pågældende adgangskoder, da det i sådanne tilfælde 
må forventes, at formålet er et omfattende misbrug.  

Hvis betingelserne for at straffe for forsøg i relation til anden kriminalitet, f.eks. databedrageri, er 
opfyldt, vil der uanset den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301 a fortsat kunne dømmes for 
forsøg vedrørende denne kriminalitet.  

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 16.  

2.3.1.2. Justitsministeriet kan ligeledes tiltræde Brydensholt-udvalgets overvejelser og forslag med 
hensyn til indsættelsen af en særlig bestemmelse om beskyttelse af ikke-kommercielle 
informationssystemer i en ny § 263 a i straffeloven.  

Også med hensyn til ikke-kommercielle informationssystemer bør der til beskyttelse af privatlivets 
fred og til beskyttelse mod datahærværk mv. efter Justitsministeriets opfattelse være en strafferetlig 
beskyttelse af passwords og andre adgangsmidler, som ligger tidligere end den nuværende 
kriminalisering, som først indtræder ved forsøg på at anvende sådanne adgangsmidler.  

Den i lovforslaget foreslåede bestemmelse i straffelovens § 263 a svarer til den af Brydensholt-
udvalget foreslåede bestemmelse med enkelte mindre ændringer.  

170



Justitsministeriet er enig i, at den fremrykkede strafferetlige beskyttelse på dette område som 
udgangspunkt bør omfatte erhvervsmæssigt salg og udbredelse i en videre kreds af koder eller andre 
adgangsmidler til ikke offentligt tilgængelige informationssystemer, hvortil adgangen er beskyttet 
med kode eller anden særlig adgangsbegrænsning, samt videregivelse af et større antal koder mv. til 
sådanne informationssystemer.  

Med hensyn til visse ikke-kommercielle informationssystemer, der må anses for særligt 
beskyttelseværdige, kan Justitsministeriet endvidere tiltræde Brydensholt-udvalgets forslag om, at 
den strafferetlige beskyttelse af disse systemer bør svare til den, der gælder for kommercielle 
informationssystemer, jf. ovenfor.  

Efter den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 263 a, stk. 3, straffes den, der uretmæssigt 
skaffer sig eller videregiver en kode eller andet adgangsmiddel som nævnt i stk. 1 til et 
samfundsvigtigt informationssystem, jf. straffelovens § 193, eller et informationssystem, der 
behandler følsomme oplysninger, som er omfattet af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1, i lov om behandling 
af personoplysninger, om flere personers personlige forhold.  

Bestemmelsen vil efter Justitsministeriets opfattelse eksempelvis være anvendelig ved uberettiget 
rekvirering og efterfølgende misbrug af certifikater, eksempelvis det nyligt lancerede 
borgercertifikat (OCES-certifikatet). Ved uberettiget rekvirering og misbrug heraf skaffes der 
adgang til oplysninger om den borger, certifikatet angiver at vedrøre, hvilket er omfattet af den 
foreslåede § 263 a, stk. 3, uanset at misbruget ikke sker med henblik på økonomisk vinding.  

Efter straffelovens § 264 c finder de i straffelovens §§ 263-264 a indeholdte straffebestemmelser 
tilsvarende anvendelse på den, der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig eller uberettiget 
udnytter oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen. Bestemmelsen omfatter visse former 
for efterfølgende medvirken. Det forudsættes således, at oplysningerne er fremkommet ved bl.a. 
hacking eller husfredskrænkelse.  

Forslaget om at indsætte en ny § 263 a i straffeloven tilsigter i overensstemmelse med Brydensholt-
udvalgets forslag ikke at udvide anvendelsesområdet for straffelovens § 264 c. Der henvises til 
bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 11.  

Betingelsen om, at forholdet skal være uretmæssigt, indebærer, at adgangsmidler til ikke-
kommercielle informationssystemer, der videregives til lovlige formål, f.eks. som led i en 
systemadministrators arbejde, ikke er omfattet af bestemmelsen.  

Bestemmelsens normalstrafferamme foreslås fastsat til bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. 
Om baggrunden for denne afvigelse i forhold til udvalgets forslag henvises til pkt. 2.3.1.1.  

Justitsministeriet kan ligeledes tiltræde Brydensholt-udvalgets forslag om en skærpet 
sidestrafferamme i kvalificerede videregivelsestilfælde. I lighed med det anførte under pkt. 2.3.1.1. 
vedrørende adgangsmidler til kommercielle informationssystemer finder Justitsministeriet dog, at 
den skærpede sidestrafferamme bør være anvendelig i forhold til alle handlinger, der er 
kriminaliseret i § 263 a og ikke kun i videregivelsestilfælde.  

Justitsministeriet finder endvidere, at strafmaksimum i sidestrafferammen bør fastsættes til 6 års 
fængsel, jf. ovenfor under pkt. 2.3.1.1, og at den skærpede strafferamme ikke bør begrænses til 
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særligt grove overtrædelser af § 263 a, stk. 1 og 2, men tillige bør omhandle særligt grove 
overtrædelser af § 263 a, stk. 3. Justitsministeriet har herved lagt vægt på, at § 263 a, stk. 3, tilsigter 
at give visse særlige informationssystemer en strafferetlig beskyttelse svarende til den, der foreslås 
for kommercielle informationssystemer i § 301 a. Efter den foreslåede § 301 a, stk. 2, straffes 
videregivelse mv. af adgangsmidler til kommercielle informationssystemer under særligt skærpende 
omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Henset hertil bør videregivelse mv. af adgangskoder til et 
af de i § 263 a, stk. 3, nævnte informationssystemer tilsvarende være omfattet af den skærpede 
strafferamme i § 263 a, stk. 4.  

Om den nærmere affattelse af den skærpede sidestrafferamme, hvorefter denne finder anvendelse 
under »særligt skærpende omstændigheder«, henvises til Justitsministeriets overvejelser gengivet 
under pkt. 2.3.1.1.  

Justitsministeriet finder endelig, at den skærpede strafferamme efter en konkret vurdering i det 
enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder bør kunne anvendes også i andre tilfælde end 
de, der er opregnet i udvalgets betænkning.  

Særligt skærpende omstændigheder vil efter Justitsministeriets opfattelse navnlig foreligge i 
tilfælde, hvor videregivelsen mv. af koder eller andre adgangsmidler sker i særligt stort omfang 
eller indebærer særlig risiko for betydelig skade, jf. den foreslåede bestemmelse i straffelovens 
§ 263 a, stk. 4.  

Som anført under pkt. 2.2.1. vil der – uanset den foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 263 a 
– fortsat kunne dømmes for forsøg, hvis betingelserne for at straffe for forsøg i relation til anden 
kriminalitet, f.eks. hacking (§ 263, stk. 2) eller databedrageri (§ 279 a) er opfyldt.  

Selv om udbredelse via Internettet af et password til en anden persons bankkonto isoleret set 
indebærer en overtrædelse af den af udvalget foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 263 a, 
stk. 1, vil der således kunne straffes for forsøg på medvirken til f.eks. databedrageri efter 
straffelovens § 279 a, jf. § 21.  

På samme måde vil der som hidtil kunne straffes for forsøg på hacking efter straffelovens § 263, 
stk. 2, jf. § 21, hvis en person skaffer sig f.eks. et password til en virksomheds interne 
informationssystem med forsæt til uberettiget at trænge ind i systemet. Dette gælder uanset, at dette 
forhold måtte falde uden for anvendelsesområdet for den foreslåede bestemmelse i straffelovens 
§ 263 a, hvorefter tilegnelse alene er strafbar, hvis der er tale om adgangsmidler til et 
samfundsvigtigt informationssystem eller et informationssystem, der indeholder særlig 
personfølsomme oplysninger, jf. § 263 a, stk. 3.  

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 10.  

2.3.1.3. Justitsministeriet kan tilslutte sig Brydensholt-udvalgets forslag om en terminologisk 
ændring i § 263, stk. 2, således at bestemmelsen omhandler uberettiget adgang til 
»informationssystemer«.  

Udvalget har som nævnt foreslået normalstrafferammen i § 263, stk. 2, hævet til bøde eller fængsel 
indtil 1 år og 6 måneder. Udvalget foreslår ingen ændring af den forhøjede strafferamme i § 263, 
stk. 3.  

172



Justitsministeriet kan tilslutte sig Brydensholt-udvalgets betragtninger om behovet for at hæve 
strafmaksimum i § 263, stk. 2, og forslaget er udformet i overensstemmelse hermed.  

Med hensyn til den forhøjede sidestrafferamme i § 263, stk. 3, finder Justitsministeriet i lyset af 
Straffelovrådets anbefalingerne i betænkning nr. 1424/2002, jf. pkt. 2.3.1.1. ovenfor, at denne bør 
hæves fra fængsel i 4 år til fængsel i 6 år.  

For så vidt angår den nærmere udformning af § 263, stk. 3, henvises til pkt. 8.2.5. om 
Justitsministeriets overvejelser vedrørende de lovgivningsmæssige konsekvenser af et forslag til 
EU-rammeafgørelse om angreb på informationssystemer.  

2.3.2. Industrispionage  

2.3.2.1. Af de grunde, der er anført i betænkning nr. 1417/2002 om IT-kriminalitet, kan regeringen 
tiltræde Brydensholt-udvalgets forslag om at indsætte en ny bestemmelse i markedsføringslovens 
§ 10, stk. 3, hvorefter reglerne i § 10, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på andre personer – 
det vil sige personer, som ikke er ansat eller udfører et særligt hverv for virksomheden – der har 
lovlig adgang til virksomheden, jf. pkt. 2.2.2.1. ovenfor.  

En virksomhed er selv herre over, hvilke personer der f.eks. som besøgende har lovlig adgang til 
virksomheden. Selv om en virksomhed må antages normalt at have bedre muligheder for at beskytte 
sig mod misbrug begået af sådanne personer end mod ansattes utilbørlige udnyttelse af deres 
ansættelsesforhold, er det regeringens opfattelse, at der er behov for at udvide bestemmelserne i 
markedsføringslovens § 10, stk. 1 og 2, til også at omfatte personer, der har lovlig adgang til 
virksomheden som eksempelvis besøgende, og som benytter lejligheden til uberettiget at skaffe sig 
kendskab til eller rådighed over erhvervshemmeligheder.  

Den foreslåede ændring af bestemmelsen i markedsføringslovens § 10 indebærer, at ikke alene 
personer, der i kraft af deres tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed mv. er omfattet af 
bestemmelsen, men også andre personer med lovlig adgang til virksomheden, f.eks. besøgende, vil 
kunne straffes, hvis disse personer på utilbørlig måde skaffer sig eller forsøger at skaffe sig 
kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder, jf. § 10, stk. 1.  

Det gælder efter omstændighederne f.eks. tilfælde, hvor en besøgende skaffer sig informationer fra 
lokaliteter i virksomheden, der ikke er omfattet af rundvisningen, eller hvor en besøgende 
fotograferer eller medtager prøver trods forbud herom.  

Det samme gælder, hvis en person, der har lovlig adgang til en virksomhed, ubeføjet viderebringer 
eller benytter erhvervshemmeligheder, som den pågældende har fået kendskab til eller rådighed 
over på en måde som ikke er uretmæssig, jf. § 10, stk. 2.  

Der kan f.eks. være tale om ubeføjet videregivelse af erhvervshemmeligheder, som den pågældende 
tilfældigt eller uagtsomt er kommet i besiddelse af, uden at dette er sket som led i den almindelige 
fremvisning.  

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 3, nr. 1.  
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2.3.2.2. Justitsministeriet kan endvidere tiltræde Brydensholt-udvalgets forslag om, at der indføres 
en særlig overbygningsbestemmelse i straffeloven om grove overtrædelser af markedsføringslovens 
§ 10, jf. pkt. 2.2.2.2. ovenfor.  

En særlig overbygningsbestemmelse i straffeloven med en højere strafferamme end 2 år vil give 
mulighed for at idømme strengere straf for særligt grove overtrædelser af markedsføringslovens 
§ 10. Indsættelse af en sådan bestemmelse vil desuden være en markering af, at særligt grove 
overtrædelser af markedsføringslovens § 10 anses som alvorlige forbrydelser, der har en sådan 
strafværdighed, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved, at forholdet straffes efter 
straffeloven og ikke blot efter markedsføringslovens bestemmelse om industrispionage.  

Brydensholt-udvalget foreslår i betænkningen, at der fastsættes et strafmaksimum for den nye 
overbygningsbestemmelse, som svarer til strafmaksimum for tyveri, der i dag er fængsel i 4 år, men 
fængsel i 6 år efter Straffelovrådets forslag i betænkning nr. 1424/2002.  

Justitsministeriet er enig heri, og det foreslås på den anførte baggrund, at der indsættes en ny 
bestemmelse i straffeloven med en strafferamme på 6 års fængsel for overtrædelse af 
markedsføringslovens § 10 under særligt skærpende omstændigheder.  

Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 a, der med enkelte ændringer, jf. nedenfor, svarer 
til Brydensholt-udvalgets forslag, indebærer ikke en udvidelse af det strafbare område. 
Bestemmelsen er alene en overbygning på den gældende straffebestemmelse i 
markedsføringslovens § 10, jf. § 22, stk. 4, og som forudsættes anvendt ved grove overtrædelser af 
denne bestemmelse, hvor en strafferamme på fængsel indtil 2 år ikke findes at være tilstrækkelig. 
Dette gælder også, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til væsentligt mindre end 2 år.  

Justitsministeriet finder dog, at den skærpede strafferamme ikke bør begrænses til udelukkende at 
omfatte de tilfælde, der er angivet af udvalget. Justitsministeriet er enig i, at det navnlig vil være i 
de af Brydensholt-udvalget opregnede tilfælde, at den skærpede strafferamme bør finde anvendelse. 
Bestemmelsen bør dog efter Justitsministeriets opfattelse efter en konkret vurdering i det enkelte 
tilfælde af samtlige sagens omstændigheder rumme mulighed for at omfatte også andre tilfælde.  

Om formuleringen af overbygningsbestemmelsen, hvorefter denne finder anvendelse under »særligt 
skærpende omstændigheder«, henvises til Justitsministeriets overvejelser gengivet under pkt. 
2.3.1.1.  

Som særligt skærpende omstændigheder må efter Justitsministeriets opfattelse navnlig anses 
tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade eller nærliggende fare herfor.  

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 14.  

2.3.3. Piratkopiering  

2.3.3.1. Regeringen er enig med Brydensholt-udvalget i, at uretmæssig tilrådighedsstillelse af 
værker mv. via Internettet og andre åbne netværk bør være omfattet af straffebestemmelsen i 
ophavsretslovens § 76, stk. 2.  
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Formålet med den foreslåede ændring af straffelovens § 293, stk. 2, om rådighedshindring er 
udtrykkeligt at fastsætte, at bestemmelsen også omfatter elektroniske rådighedshindringer. 
Bestemmelsen svarer med enkelte afvigelser til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag til 
ændring af denne bestemmelse.  

Forslaget indebærer, at bestemmelsens anvendelsesområde er tilfælde, hvor en person uberettiget 
hindrer en anden i helt eller delvist at råde over ting. Udtrykket »uberettiget hindrer« omfatter både 
fysisk og elektronisk rådighedshindring. Elektronisk rådighedshindring kan eksempelvis 
forekomme ved e-mail bomber, f.eks. Denial-of-Service angreb, som kan umuliggøre anvendelsen 
af informationssystemer.  

Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor der er tale om delvis rådighedshindring derved, at den 
berettigede alene begrænses væsentligt i sin rådighed.  

Det foreslås tillige at hæve strafferammen for rådighedshindring, således at normalstrafferammen er 
bøde eller fængsel indtil 1 år. Det foreslås endvidere at ændre den strafskærpende bestemmelse i 
§ 293, stk. 2, 2. pkt., således at straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der foreligger overtrædelser 
af mere systematisk eller organiseret karakter, eller hvor der i øvrigt foreligger særligt skærpende 
omstændigheder.  

Det vil afhænge af en konkret vurdering, om rådighedshindringen skønnes at være af mere 
systematisk eller organiseret karakter, eller om der i øvrigt foreligger særligt skærpende 
omstændigheder. Der henvises herom til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 9 (straffelovens 
§ 263, stk. 3).  

Der henvises i øvrigt til pkt. 5.2.1. og 5.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til nr. 14 (straffelovens §§ 299 a og 299 b)  

Forslaget indebærer, at der i straffeloven indsættes overbygningsbestemmelser om særligt grove 
overtrædelser af markedsføringslovens § 10 (§ 299 a) samt om ophavsretskrænkelser af særlig grov 
karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, og ulovlig import af særlig grov karakter, jf. 
ophavsretslovens § 77, stk. 2 (§ 299 b).  

Den foreslåede § 299 a svarer med enkelte afvigelser til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag 
om en sådan overbygningsbestemmelse.  

Bestemmelsen i straffelovens § 299 a er alene en overbygning på bestemmelsen i 
markedsføringslovens § 10, og bestemmelsen indebærer således ikke en udvidelse af de strafbare 
forhold efter denne bestemmelse. Om markedsføringslovens § 10 henvises til de almindelige 
bemærkninger under pkt. 2.2.2. og 2.3.2. samt til bemærkningerne til lovforslagets § 3, nr. 1, 
nedenfor.  

Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at overtrædelsen af markedsføringslovens 
§ 10 sker under særligt skærpende omstændigheder. Som særligt skærpende omstændigheder anses 
navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende 
fare herfor.  
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Kravet om, at der skal være sket »betydelig skade« indebærer, at det ikke er enhver form for skade, 
der er omfattet af bestemmelsen. Om den indtrådte skade er betydelig, vil afhænge navnlig af 
skadens omfang og konsekvenser.  

Kravet om »nærliggende fare« indebærer, at der skal foreligge en konkret fare – det vil sige en 
aktuel og ikke ubetydelig risiko for skadens indtræden.  

Strafmaksimum i den foreslåede bestemmelse er fængsel indtil 6 år.  

Bestemmelsen i straffelovens § 299 a forudsættes ikke udelukkende anvendt, hvor strafferammen i 
markedsføringslovens § 22, stk. 4, ikke findes tilstrækkelig. Det forudsættes således, at den 
foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 a anvendes i tilfælde, hvor forholdet skønnes at være 
så groft, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved anvendelse af straffeloven frem for 
markedsføringsloven. Dette gælder, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til væsentligt 
mindre end fængsel i 1 år og 6 måneder.  

I tilknytning til forslaget om at indsætte en ny § 299 a i straffeloven foreslås det at ændre 
strafferammen i markedsføringslovens § 22, stk. 4, fra 2 års fængsel til fængsel indtil 1 år og 6 
måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, jf. bemærkningerne til 
forslagets § 3, nr. 3.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.2. og 2.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Den foreslåede §  299 b svarer med enkelte afvigelser indholdsmæssigt til det af Brydensholt-
udvalget stillede forslag om en overbygningsbestemmelse i straffeloven for særligt grove 
ophavsretskrænkelser.  

Den foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 299 b er alene en overbygning på bestemmelserne 
i ophavsretslovens § 76, stk. 2, og § 77, stk. 2, og indebærer således ikke en udvidelse af de 
strafbare forhold efter disse bestemmelser.  

Anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at der er tale om ophavsretskrænkelser af særlig grov 
karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller af ulovlig import af særlig grov karakter, jf. 
ophavsretslovens § 77, stk. 2. En ophavsretskrænkelse af en sådan særlig grov karakter vil efter 
bestemmelsens ordlyd navnlig foreligge, hvis handlingen er foretaget med henblik på at skaffe 
gerningsmanden eller andre uberettiget vinding. Også andre særligt grove ophavsretskrænkelser kan 
begrunde bestemmelsens anvendelse, f.eks. fordi krænkelsen har et omfang, hvorved der påføres 
rettighedshaveren et meget betydeligt tab, eller hvor krænkelsen har medført en risiko herfor.  

Efter den foreslåede bestemmelse er strafferammen fængsel indtil 6 år.  

Bestemmelsen forudsættes ikke udelukkende anvendt, hvor strafferammen i ophavsretslovens § 76, 
stk. 2, og § 77, stk. 2, jf. § 76, stk. 2, ikke findes tilstrækkelig. Det forudsættes således, at den 
foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 b anvendes i tilfælde, hvor forholdet skønnes at være 
så groft, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved anvendelse af straffeloven frem for 
ophavsretsloven. Dette gælder, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til væsentligt mindre 
end fængsel i 1 år og 6 måneder.  

176



Der henvises til pkt. 2.2.3. og 2.3.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til nr. 15 (straffelovens § 301)  

Det foreslås at indsætte en ny, særlig bestemmelse i straffelovens § 301 om produktion, 
forskaffelse, besiddelse eller videregivelse af oplysninger, som identificerer et betalingsmiddel 
tildelt andre eller genererede betalingskortnumre, med forsæt til uberettiget anvendelse.  

Det er en betingelse for anvendelse af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301, at der er 
forsæt til uberettiget anvendelse. I forhold til straffelovens almindelige forsøgsregler indebærer 
bestemmelsen, at der ses bort fra kravet for forsættets konkretisering.  

Bestemmelsen, der i al væsentlighed svarer til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag, er 
knyttet til de relevante betalingsinformationer.  

Bestemmelsen omfatter alle betalingskort, uanset hvordan de nødvendige betalingsoplysninger er 
tilvejebragt. Således er kort med såvel ægte som genererede betalingskortnumre omfattet af 
bestemmelsen, ligesom både kort, der kan karakteriseres som dokumenter, og hvide kort uden 
prægning, hvor oplysningerne er overført til en magnetstrimmel, er omfattet.  

Endvidere omfatter bestemmelsen alle betalingskortnumre, uanset om disse er ægte, genererede 
eller frit konstruerede, og uanset om betalingskortnumrene foreligger på falske kort eller uden 
tilhørende kort. Bestemmelsen forventes dog navnlig anvendt i forhold til konstruerede eller 
eftergjorte betalingsmidler, herunder hvide kort med konstrueret eller eftergjort magnetstrimmel.  

Strafferammen i den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301 er bøde eller fængsel indtil 1 år 
og 6 måneder.  

Efter bestemmelsen i det foreslåede stk. 2 er straffen fængsel indtil 6 år, hvis den i § 301, stk. 1, 
nævnte videregivelse mv. sker i en videre kreds eller under i øvrigt særligt skærpende 
omstændigheder.  

Der vil eksempelvis være tale om videregivelse i en videre kreds ved videregivelse på Internettet til 
en større, lukket kreds af personer, f.eks. i en klub på Internettet med et større antal medlemmer.  

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger særligt skærpende omstændigheder, beror på en konkret 
vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder. Som eksempel på et forhold, 
der må anses som en skærpende omstændighed efter den foreslåede strafskærpelsesregel, kan 
nævnes, at oplysningerne er skaffet ved, at en pengeautomat er forsynet med falsk front, således at 
kundens betalingskortnummer og pinkode kan aflæses.  

Bestemmelsen i straffelovens § 301, stk. 1, finder ikke anvendelse på ægte betalingskort, jf. det 
foreslåede stk. 3 . Uberettiget besiddelse af ægte betalingskort kan imidlertid være strafbar som 
tyveri, ulovlig omgang med hittegods eller hæleri (straffelovens § 276, § 277 og § 290).  

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2.2. og 3.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til nr. 16 (straffelovens § 301 a)  
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Den foreslåede bestemmelse vedrører kommercielle informationssystemer og svarer med enkelte 
undtagelser til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag herom.  

Kommercielle informationssystemer er systemer, hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere, 
og som er beskyttet med kode eller anden særlig adgangsbegrænsning, f.eks. on demand-tjenester, 
informationssamlinger mv.  

Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i en ny § 301 a i straffeloven, hvorefter den, der 
uretmæssigt skaffer sig eller videregiver koder eller andre adgangsmidler til informationssystemer, 
hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig 
adgangsbegrænsning, straffes.  

Bestemmelsen omfatter alle adgangsmidler til kommercielle informationssystemer. Som eksempler 
kan nævnes dekoderkort, calling cards (telefonpinkoder), NUI-koder mv.  

Bestemmelsen finder anvendelse, uanset om der alene er tale om forskaffelse eller videregivelse af 
en enkelt kode eller andet adgangsmiddel.  

Strafferammen i den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 301 a, stk. 1, er bøde eller fængsel 
indtil 1 år og 6 måneder.  

Hvis den i straffelovens § 301 a, stk. 1, nævnte videregivelse mv. sker under særligt skærpende 
omstændigheder er straffen efter det foreslåede stk. 2 fængsel indtil 6 år.  

Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor videregivelse mv. sker 
erhvervsmæssigt, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for 
omfattende misbrug.  

Som eksempel på videregivelse i en videre kreds kan nævnes videregivelse på Internettet til en 
større lukket kreds af personer, f.eks. i en klub på Internettet med et større antal medlemmer.  

Endvidere kan som eksempler på videregivelse under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for 
omfattende misbrug, nævnes videregivelse af calling cards eller NUI-koder til mange personer – der 
eventuelt også kan videregive adgangsmidlerne – med angivelse af, fra hvilket tidspunkt disse skal 
anvendes. I sådanne tilfælde må kontobelastningen forventes at blive omfattende, før misbruget 
opdages og bringes til ophør. Endvidere kan nævnes videregivelse af koder mv. i forbindelse med 
»bestillingsarbejde«, hvor der bestilles et større antal adgangsmidler. Dette gælder navnlig, hvis der 
betales et større beløb for de pågældende adgangskoder, da det i sådanne tilfælde må forventes, at 
formålet er et omfattende misbrug.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.1.2. og 2.3.1.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Om adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer henvises til lovforslagets § 1, nr. 
10, ovenfor.  

Til nr. 17 og 18 (straffelovens § 305)  
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De foreslåede ændringer af straffelovens § 305, stk. 1 og 2, indebærer, at overtrædelser af 
bestemmelsen i straffelovens § 293, stk. 2, om rådighedshindring undergives såkaldt betinget 
offentlig påtale i stedet for privat påtale – det vil sige at overtrædelsen alene påtales efter den 
forurettedes begæring. Selv om forurettede ikke har begæret påtale, kan der efter straffelovens 
§ 305, stk. 1, ske påtale, hvis almene hensyn kræver det.  

Hvis der er fremsat begæring om offentlig påtale, jf. også bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 
1, om den foreslåede ændring af retsplejelovens § 720, behandles sagen på samme måde som sager, 
der er undergivet offentlig påtale. Der sker således efterforskning og rejses tiltale, medmindre de 
almindelige betingelser for afvisning af anmeldelsen, indstilling af efterforskningen eller opgivelse 
af påtale foreligger. Begæring om påtale er heller ikke til hinder for, at en sag afgøres med 
tiltalefrafald i overensstemmelse med de herom gældende regler.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 5.3.2. og 6 i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til § 2  

Retsplejeloven  

Til nr. 1 (retsplejelovens § 720, stk. 2, 2. pkt.)  

Den foreslåede ændring af retsplejelovens § 720, stk. 2, indebærer, at en anmeldelse til politiet fra 
en person, der efter retsplejelovens § 725 er berettiget til at fremsætte begæring om offentlig påtale, 
skal anses som en begæring om offentlig påtale, medmindre andet fremgår af anmeldelsen.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 6.2. og 6.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til nr. 2 (retsplejelovens § 786 a)  

Den foreslåede nye bestemmelse omhandler hastesikring af elektroniske data og indsættes med 
henblik på at opfylde forpligtelsen efter artikel 16 og 17 i Europarådets konvention om IT-
kriminalitet.  

Bestemmelsen i retsplejelovens § 786 a, stk. 1, indebærer, at politiet som led i en efterforskning, 
hvor elektronisk bevismateriale kan være af betydning, kan meddele udbydere af telenet eller 
teletjenester pålæg om at foretage sikring af elektroniske data, herunder trafikdata.  

Det følger af den foreslåede § 786 a, stk. 2, at et pålæg om sikring alene kan omfatte elektroniske 
data, som opbevares på det tidspunkt, hvor pålægget meddeles, og at pålægget i såvel tidsmæssig 
som indholdsmæssig henseende skal begrænses så meget, som hensynet til den strafferetlige 
efterforskning konkret tillader.  

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at udbydere af telenet og teletjenester i den periode, politiet 
skønner nødvendig og maksimalt i 90 dage, opbevarer og sikrer oplysninger, som i forvejen er i 
udbyderens besiddelse, med henblik på, at oplysningerne – hvis betingelserne herfor er opfyldt – på 
et senere tidspunkt kan udleveres til politiet til brug for efterforskningen.  
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Hastesikring af elektroniske data indebærer således i praksis, at politiet hos en internetudbyder eller 
et teleselskab ved pålæg kan få hastesikret elektroniske data, således at de pågældende data 
beskyttes mod f.eks. at blive ændret eller slettet og dermed eventuelt på et senere tidspunkt vil 
kunne udleveres til politiet.  

Bestemmelsen i retsplejelovens § 786 a, stk. 1, omfatter alle elektroniske data – det vil sige både 
indholdsdata, trafikdata og øvrige elektroniske data, f.eks. oplysninger om navn og adresse på en 
internetudbyder eller et teleselskabs kunder (kundeoplysninger).  

Både udbydere af offentlige telenet og teletjenester samt udbydere, der henvender sig til specifikke, 
på forhånd afgrænsede kundesegmenter, er omfattet af bestemmelsen.  

Det er ikke i bestemmelsen angivet nærmere, på hvilken måde de elektroniske data skal sikres. 
Spørgsmålet om, hvorledes de elektroniske data i den konkrete sag skal sikres, beror således på en 
konkret vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, herunder hvilke data 
der er tale om, og hvorledes disse data opbevares. Som eksempel på hastesikring kan nævnes 
indefrysning. Der kan imidlertid efter omstændighederne også ske hastesikring på anden måde, 
f.eks. ved kopiering. Det afgørende er, at autenticiteten af dataene bevares.  

Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 786 a, stk. 3, påhviler det udbydere af telenet 
og teletjenester som led i hastesikring efter retsplejelovens § 786 a, stk. 1, uden ugrundet ophold at 
videregive trafikdata om andre telenet- eller teletjenesteudbydere, hvis net eller tjenester har været 
anvendt i forbindelse med den elektroniske kommunikation, som kan være af betydning for 
efterforskningen.  

Denne bestemmelse omfatter alene trafikdata. De oplysninger, som udbydere af telenet og 
teletjenester skal videregive til politiet, er alene oplysninger om de elektroniske stier, som føres fra 
den pågældende udbyder til en eller flere andre udbydere. Bestemmelsen skal sikre, at et elektronisk 
spor ikke ender blindt hos en udbyder.  

Bestemmelsen indebærer, at politiet i de tilfælde, hvor der anvendes flere udbydere af telenet eller 
teletjenester, sættes i stand til at identificere og pålægge hver enkelt udbyder af telenet eller 
teletjenester at hastesikre data. Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor en person distribuerer 
børnepornografisk materiale ved hjælp af flere internetudbydere.  

Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 786 a, stk. 4, vil forsætlig eller uagtsom 
overtrædelse af pligten til at sikre elektroniske data og pligten til uden ugrundet ophold at 
videregive trafikdata om andre telenet- eller teletjenesteudbydere kunne straffes med bøde. Der kan 
endvidere pålægge selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 
kapitel 5.  

Den foreslåede bestemmelse om hastesikring indebærer ingen ændring af retsplejelovens 
betingelser for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af telefonaflytning og 
teleoplysning eller for at meddele pålæg om edition. Bestemmelsen skal derimod alene sikre en 
fortsat, midlertidig opbevaring af de pågældende oplysninger. Uanset den foreslåede bestemmelse 
om hastesikring af elektroniske data vil en udlevering af de pågældende elektroniske data til politiet 
således fortsat skulle ske efter retsplejelovens regler herom , jf. retsplejelovens § 781, stk. 1-3, for 
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så vidt angår indholdsdata og trafikdata og § 804, stk. 1, for så vidt angår øvrige elektroniske data, 
f.eks. kundeoplysninger.  

Særligt med hensyn til udlevering af trafikdata og indholdsdata vil det således fortsat kræves, at der 
som udgangspunkt skal være tale om efterforskning af en lovovertrædelse, der kan straffes med 
fængsel i 6 år eller derover. Herudover skal der være bestemte grunde til at antage, at der på den 
pågældende måde gives meddelelser eller foretages forsendelser til eller fra en mistænkt, og at 
indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen. Endvidere skal 
proportionalitetskravet i retsplejelovens § 782 være opfyldt.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 7.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til § 3  

Markedsføringsloven  

Til nr. 1 (markedsføringslovens § 10, stk. 3)  

Den foreslåede bestemmelse svarer til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag.  

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, må den, der i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en 
virksomhed eller udfører et hverv for denne, ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at 
skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder. Denne 
bestemmelse omfatter ikke besøgende eller andre med lovlig adgang til virksomheden, som ikke er 
ansat eller udfører hverv for virksomheden.  

Hvis den pågældende har fået kendskab til eller rådighed over en virksomheds 
erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller 
benytte sådanne hemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 2.  

Indsættelsen af det foreslåede stk. 3 i markedsføringslovens § 10 indebærer, at reglerne i 
markedsføringslovens § 10, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har 
lovlig adgang til virksomheden, f.eks. besøgende.  

Den foreslåede bestemmelse i markedsføringslovens § 10, stk. 3, jf. stk. 1, vil efter 
omstændighederne kunne finde anvendelse f.eks., hvor en besøgende skaffer sig informationer fra 
lokaliteter i virksomheden, der ikke er omfattet af rundvisningen, eller hvor en besøgende 
fotograferer eller medtager prøver trods forbud herom.  

Med hensyn til anvendelsen af markedsføringslovens § 10, stk. 3, jf. stk. 2, kan der eksempelvis 
være tale om ubeføjet videregivelse af erhvervshemmeligheder, som den pågældende tilfældigt eller 
uagtsomt er kommet i besiddelse af, uden at dette er sket som led i den almindelige fremvisning.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.2. og 2.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til nr. 2 (markedsføringslovens § 22, stk. 1, 1. pkt.)  
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Ændringen er en konsekvens af afskaffelsen af hæftestraf ved lov nr. 433 af 31. maj 2000. 
Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder i overensstemmelse med de principper, der er 
angivet i bemærkningerne til denne lov.  

Til nr. 3 (markedsføringslovens § 22, stk. 4)  

Den foreslåede ændring af strafferammen i markedsføringslovens § 22, stk. 4, sker i tilknytning til 
forslaget om at indsætte en særlig overbygningsbestemmelse om grove overtrædelser af 
markedsføringslovens § 10 i en ny § 299 a i straffeloven, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 1, 
nr. 14.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.2. og 2.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  

Til § 4  

Ophavsretsloven  

Til nr. 1 (ophavsretslovens § 76, stk. 2)  

Den foreslåede bestemmelse svarer i al væsentlighed til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag.  

I sin nuværende udformning forudsætter den strafskærpende bestemmelse i § 76, stk. 2, at der er 
tale om forsætlig og erhvervsmæssig overtrædelse af de i § 76, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede 
bestemmelser. Efter sin ordlyd omhandler bestemmelsen således ikke ikke-erhvervsmæssig 
distribution af værker via eksempelvis Internettet.  

Efter den foreslåede bestemmelse skal gengivelse af værker eller frembringelser på en sådan måde, 
at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, betragtes som en 
skærpende omstændighed omfattet af anvendelsesområdet for § 76, stk. 2. Efter forslaget er 
krænkelsen af eneretten til tilrådighedsstillelse således i sig selv at betragtes som en skærpende 
omstændighed.  

Tilrådighedsstillelse af værker mv. eksempelvis via uploading på en hjemmeside, således at 
almenheden får adgang til værkerne på et individuelt valgt sted og tidspunkt, vil dermed efter den 
foreslåede bestemmelse kunne straffes efter den skærpede strafferamme i stk. 2, uanset at der ikke 
er tale om erhvervsmæssig spredning af værket.  

Efter den foreslåede bestemmelse anses skærpende omstændigheder i øvrigt navnlig at foreligge, 
hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, eller hvis der fremstilles eller blandt almenheden 
spredes et betydeligt antal eksemplarer. Der er ikke med den foreslåede bestemmelse foretaget en 
udtømmende opregning af relevante skærpende omstændigheder, men alene en gengivelse af de 
typisk forekommende tilfælde.  

Der foreslås en strafferamme på fængsel i 1 år og 6 måneder for overtrædelser omfattet af § 76, 
stk. 2.  

Der henvises til pkt. 2.2.3. og 2.3.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  
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Kapitel 28

U 2017.401Ø: Afclelingsleder havde i for-
bindelse med kontraktsindgåelser for et

samlet beløb på ca. 3,5 mio. kr. ffiet retur-

kommission på mellem 7-50 pct. svarende

til ca. 866.000 kr. under dække af, at der

var tale om konsulentydelser.

$299a

Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende om-

stændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af S 4' if. $ 18' stk. I' nr. 1-3,

i lov om forretningshemmeligheder. Som særligt skærpende omstændig-

heder anses navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig
skade, eller der er fremkaldt nærliggende fare herfor.

Indsat ved l. 352 19.5.2044.

Bet. 141712002 s. 7 | ff. og 146 f.

FT 2003-04 A.177 4 ff. og 1824 f.

.lEndret ved l. 1389 21.12.2005.

FT 200s-06 L 13 S 29.

Ændret ved l. 426 3.5.2017 .

FT 2016-17 L 40

.Ændret ved l. 309 25.4.2018
(Konsekvensrettet henvisningen til lov om
forretningshemmeligheder, som på dette

punkt afløste markedsføringsloven, jf.

$ 21).
FT 2017-18 L 125.

Litteratur:
Palle Bo Madsen: Markedsret Del 2 (7.

udg.), s. 262 ff.
V. Greve: Erhvervsspionage i strafferetlig
belysning, FSR's årsskrift 1989, s. 79 ff.

Lov om forretningshemmeligheder $ 4 fastlægger, hvornår bl.a. erhvervelse,

brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som en ulov-

lig handling. Overtrædelse af $ 4 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år

og 6 måneder, hvis den pågældende står i tjeneste- eller samarbejdsforhold til
den krænkede eller udfører et hverv for denne, har lovlig adgang til den

krænkedes virksomhed eller i anledning af udførelse af arbejde eller i øvrtgti
erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter,

modeller eller lignende, jf. lovens $ 18, stk. 1. Påtale er betinget af den foru-

rettedes begæring, jf. $ 18, stk. 2, modsat påtale efter $ 299 a.

Som bl.a. $ 191, $ 192 a og $ 289 indebærer $ 299 a ikke en kriminalise-

ring af ellers ikke strafbar aktivitet, men alene en højere strafferamme for
handlinger, der allerede er omfattet af en speciallov, her lov om forretnings-

hemmeligheder. Betingelsen for, at disse overtrædelser er omfattet af $ 299 a,

er, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder. Det må afgøres

konkret, om dette er tilfældet, og ofte vil bedømmelsen aftrænge af den aktu-

elle eller potentielle skades omfang og konsekvenser, men modsat forslaget i
bet. 141712002 kan også andre faktorer medføre, at en overtrædelse anses for
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s2eeb

omfattet af 5 299 a. om nærliggende fare anføres, at der skal foreligge en
>konkret fare - det vil sige en aktuel og ikke ubetydelig risiko for skadens
indtræden(, jf. FT 2003-04 A.T824.

Det forudsættes, at $ 299 a også vil blive anvendt i tilfælde, hvor straffen
fastsættes til væsentlig mindre end fængsel i 1 år og 6 måneder, men hvor
forholdet bedømmes som så groft, at samfundets reaktion bør vise sig ved
anvendelse af strl. i stedet for lov om forretningshemmeligheder. Strafmak-
simum er fastsat til 6 års fængsel for at markere, at grovheden af disse over-
trædelser svarer til tyveri. Strafansvar efter $ 299 a forudsætter forsæt vedrø-
rende hele gemingsindholdet i lov om forretningshemmeligheder $ 4 og ved-
rørende de faktiske forhold, der medfører, at der foreligger særligt skærpende
omstændigheder, men forsættet skal ikke omfatte selve grovhedsvurderingen.

s2eeb

Med fængsel indtil 6 år straffes den, der for derigennem at skaffe sig el-
ler andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særligt skærpende
omstændigheder gør sig skyldig i
1) ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter, jf" ophavsretslovens

$ 76, stk. 2, eller ulovlig import af særligt grov karakter, jf. ophavs-
retslovens $ 77, stk.2,

2) varemærkekrænkelser af særligt grov karakter, jf. varemærkelovens
$ 42, stk.2,

3) designindgreb af særligt grov karakter, jf. designlovens $ 36, stk. 2,
4) patentindgreb af særligt grov karaktero jf. patentlovens $ 57, stk. 2,
5) brugsmodelindgreb af særligt grov karakter, jf. brugsmodellovens

$ 54, stk.2, eller
6) overtrædelse af særligt grov karakter af $ 91, jf. $ 94, stk. 2, i lov om

radio- og fjernsynsvirksomhed.

Indsat ved l. 352 19.5.2004.
Bet. 1417/2002 s.74 ff. og 147 ff.
FT 2003-04 A.1775 ff. og 1825.
,Ændret ved l. 1404 27.12.2008
(Indsat nr.2-6).
FT 2008-09 L 6 (pkt. 2 og 6 og bemærk. til
$ 7).

Litteratur:
N.M. Andersen, A. Carlquist og A. Rubin-
stein: Retshåndhævelse af immaterialret-
tigheder (2006), s. 507 ff.
J. Schovsbo, M. Rosenmeier og C. Salung
Pedersen: Immaterialret (6. udg., 2021), s.

747 ff.
Palle Bo Madsen: Markedsret Del 3 (7.
udg.;2020), s.363 ff.
B. von Ryberg, C. Kragelund og M. Lave-
sen: Dansk Immaterialret II (2013), s. 75 ff.
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Retten i Glostrup

Std 75284

Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 5. maj 2022

Rettens nr. C8-8817/2020
Politiets nr. 0700-91192-00001-19

Anklagemyndigheden
mod

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 15. juli 2020.

er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 299a, jf. overtræ-
delse af lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jf. §
18, stk. 1, nr. 1-3, ved i perioden fra 28. november 2018 ca. kl. 16.00 til den
29. november 2018 ca. kl. 10.00, under skærpende omstændigheder i sin
egenskab af ansat erhvervskundechef hos A/S, utetmæssigt
og uden samtykke fra A/S at have sendt e-mails indeholden-
de forretningshemmeligheder, herunder fortrolig information, til egne og/eller
familiens private e-mail konti fremsendte mails indeholdende bl.a. kundeli-
ster, salgslister, tilbud til kunder, information om kunder og deres forsik-
ringsforhold i A/S, porteføljeoversigter, herunder med cvr.
numre, rabatter og præmieoversigter samt viden om produkter og konceptaf-
taler, alt vedrørende både tiltaltes egne kunder i A/S og an-
dre ansattes kunder i A/S, hvilket medførte betydelig skade
eller fremkaldte nærliggende fare herfor for A/S eller andre.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han har erkendt, at han i det anførte tids-
rum sendte det materiale til sin  private emailadresse, og at det i et vist om-
fang var oplysninger, der må anses for forretningshemmeligheder, men gør
gældende, at der ikke derved er sket en overtrædelse af lov om forretnings-
hemmeligheder.

Sagens oplysninger
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side 2

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne 

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der er til brug for sagen foretaget personundersøgelse efter retsplejelovens §
808.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter sagens bilag og forklaringer, der enten er enslydende, ubestridte eller
ikke grundlag for at tilsidesætte, kan følgende lægges til grund:

Tiltalte havde siden den 1. august 2006 været ansat i som er-
hvervskundechef og .

I ansættelseskontrakten er under overskriften "Sikkerhed" henvist til 
sikkerhedregler i medarbejderhåndbogen med bemærkning, at det forvente-
des, at man satte sig ind i dem, og at et brud på reglerne kunne have ansæt-
telsesmæssige konsekvenser.

I "Sikkerhedsadfærd for medarbejdere"er blandt andet anført, at alle
oplysninger, som en medarbejder opnår kendskab til gennem sit arbejde i

er klassificeret som fortroligt materiale, medmindre det i forvejen er of-
fentliggjort, og generelt, at overtrædelse af sikkerhedsadfærdsreglerne både
kan have ansættelsesretlige konsekvenser og indebære straf- eller erstatnings-
ansvar.

Ansættelseskontrakten indeholder endvidere pålæg om tavshedspligt, hvor
det blandt andet udtrykkeligt anføres, at ved fratræden skal alt materiale, til-
hørende , også kopier heraf, afleveres.

Endelig er tiltalte efter kontrakten underlagt sædvanlig kundeklausul i en pe-
riode på 12 måneder efter fratræden.

Den 28. november 2018 kl. 14.00 havde salgsdirektør ind-
kaldt tiltalte til en samtale den følgende dag, den 29. november 2018 kl.
12.00 uden at oplyse, hvad mødet skulle dreje sig om. Tiltalte fik at vide, at
hans tillidsmand skulle deltage i mødet, men ikke op-
lysning om, at , også ville
være der.

Fra s side var formålet med mødet at drøfte forskellige punkter blandt
andet omkring tiltaltes kørselsregnskab, og det lå i kortene, at mødet sand-
synligvis ville resultere i en opsigelse af tiltalte. Det var med henblik på det
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side 3

aspekt, at skulle være med.

Tiltalte talte samme aften med . Tiltalte havde da ved
kig i kalender fundet ud af, at også skulle deltage i
mødet.

Tiltalte og har samstemmende forklaret, at 
sagde, at han ikke vidste, hvad mødet drejede sig om, og at han på tiltal-

tes direkte forespørgsel om, hvorvidt der var tale om en opsigelse, svarede,
at han som tillidsmand altid ville have fået besked, og det havde han ikke i
dette tilfælde.

har forklaret, at dette ikke passede. Han havde fået at
vide, at mødet drejede sig om forskellige uoverensstemmelser blandt andet
om kørselsgodtgørele, og han vurderede, at der måtte være tale om en opsi-
gelse; men dette må han som tillidsmand ikke oplyse til en medarbejder forud
for en sådan samtale.

Tiltaltes nærmeste chef, var dagen forinden blevet sagt op
og hjemsendt. Dette var ikke meldt ud til tiltalte eller andre, der blot havde
fået at vide, at var sygemeldt, og at man ikke måtte kontakte
hende. havde i forbindelse med sin egen opsigelse fået at vi-
de, at man også ville opsige tiltalte.

Tiltalte forsøgte alligevel adskillige gange at komme telefonisk i kontakt med

Mødet resulterede i, at tiltalte blev opsagt og straks hjemsendt, idet han sam-
tidig blev anmodet om at aflevere computer og mobiltelefon. Han blev desu-
den spurgt, om han havde kopieret data fra , enten gennem emails eller
ved kopiering til usbstik, hvilket han benægtede.

Efter mødet konstaterede s koncernsikkerhedsafdeling, at der var sendt
en række emails, herunder med vedhæftede filer, fra tiltaltes arbejdsmail til
hans private mails henholdsvis sen eftermiddag-aften den 28. november 2018
og mellem kl. 09 og 10 om morgenen den 29. november 2018.

Herefter bortviste tiltalte ved brev af 3. december 2018 under henvis-
ning til, at han i strid med s gældende retningslinjer havde videresendt

-materiale til sin private emailadresse.

Brevet blev afleveret på tiltaltes adresse samme eftermiddag, og da man ikke
traf tiltalte personligt, blev fulgt op af en mail fra s Koncernsikkerhed,
kl. 17.00 med krav om sletning af det overførte materiale.

Tiltalte svarede samme dag kl. 18.49, at alt var slettet.
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Tiltalte havde videresendt noget af materialet til 

Ved skrivelse af 2. januar 2019, modtaget hos Københavns Vestegns Politi
den 3. januar 2019,   anmodede politiet om at indlede efterforskning
mod tiltalte for overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder.

Den 18. januar 2019 tog politiet telefonisk kontakt til tiltalte og sigtede ham
for overtrædelse af § 4 i lov om forretningshemmeligheder under yderligere
henvisning til straffelovens § 299 a.

Tiltalte nægtede sig skyldig og henledte opmærksomheden på, at der var en
problematik omkring dokumentation til brug for beregning af bonus.

Tiltalte blev den 1. februar 2019 ansat i 

Der ses ikke grundlag for at betvivle hans forklaring om, at det først var ef-
ter, at han var blevet bortvist og havde slettet det overførte materiale, at han
søgte den stilling.Forklaringen støttes af der er HR-chef hos

, og som blandt andet forklarede, at tiltalte i forbindelse med an-
sættelsessamtalerne  forklarede helt åbent om situationen i forhold til ,
og at han har overholdt konkurrenceklausulen.

Den emailadresse, som materialet er sendt til, er en mailadresse, fælles for til-
talte og hans hustru. Tiltalte er enig i, at en del af oplysningerne i materialet
kan anses for forretningshemmeligheder.

Tiltalte har forklaret, at han havde en anelse om, at samtalen den næste dag
kunne resultere i en opsigelse. Han havde hæftet sig ved, at ikke kun tillids-
manden skulle være med, men også, uden det var oplyst til ham, 

der var HR-partner. Der var også den noget underlige besked
om sygemelding og forbuddet mod at kontakte hende. To-
nen fra salgsledelsen havde også været tiltagende hård, efter han to til tre u-
ger før havde retten henvendelse til sin fagforening om nogle uoverensstem-
melse om tiltaltes mulige bonustilgodehavende i forbindelse med en bestemt
kunde inden for området deleøkonomi.

Han regnede med, at resulterede mødet i en opsigelse, ville han blive bedt om
straks at aflevere computer og mobiltelefon og blive afskåret fra s sy-
stem. Derfor fandt han det nødvendigt at sikre sig dokumentation, både for
sin arbejdsindsat med henblik på beregningen af den store del af hans løn, der
var bonus, beregnet i forhold til forskellige arbejdsindsatsparametre, men og-
så for at illustrere det gode samarbejde og ledelsens tilfredshed med hans ar-
bejde.

Bonusbeløbet for det forudgående år blev forhandlet med den nærmeste chef
ved lønsamtale i januar. Selvom de fleste oplysninger til brug for denne be-
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regning blev automatisk genereret og kunne udtrækkes af s systemer,
var der også ganske mange steder, hvor en manuel korrektion måtte foreta-
ges.

Det gjaldt for eksempel sager, hvor de havde været flere kolleger sammen
om at behandle sagen, idet systemet kun kunne registrere én sagsbehandler,
som derfor ville blive godskrevet hele sagsbehandlingen. Her skulle det ma-
nuelt registrereres, at der havde været flere på opgaven, og hvilken fordeling
de skulle have i forhold til bonusberegningen.

Et andet område, hvor manuel korrektion i samarbejde med chefen var på-
krævet, var vedrørende målopfyldelsen for servicebesøg. Praksis var, at der
ved årets begyndelse blev fastsat et måltal for antal servicebesøg hos kunder.
Imidlertid var der fejl i registreringerne af, hvem der var ansvarlig sagsbe-
handler, hvilket indebar, at han blev noteret for ikke at have gennemført ser-
vicebesøg hos kunder, som han i virkeligheden ikke havde ansvaret for. Det
kunne have stor negativ effekt på hans bonuskrav.

Tiltalte havde fra 2016 været primær ansvarlig for et nytilkommet område,
firmaer med deleøkonomi. Pr. 1. januar 2018 var det imidlertid blevet beslut-
tet, at de sager skulle overgå til en anden afdeling. Tiltalte var ikke enig i den
beslutning, og der var efter hans opfattelse en række uafklarede spørgsmål,
særligt i forhold til en bestemt kunde. Han vedblev også med at blive involve-
ret i henvendelser fra kunder inden for den kategori, enten fordi han stadig
var oplyst som ansvarlig sagsbehandler, eller kunderne troede det. Det ekstra
arbejde det havde givet ham, var ikke registreret, og han ønskede, at der
skulle tages hensyn til ved bonusforhandlingerne.  Det var de uregelmæssig-
heder omkring registreringerne med mere set i forhold til overens-komsten,
som han kort før mødet den 29. november 2018 havde rettet henvendesle til
fagforeningen om.

En del af hans portefølje var forsikringer omkring rådgiveransvar for ingeniø-
rer og arkitekter. havde haft en aftale med 

FRI,  vedrørende forsikringer for rådgivningsansvar. I 2017 op-
sagde FRI imidlertid den aftale, og da samtidig besluttede at foretage
en præmiestigning på 25 % for de forsikringer, bestod der et betydeligt arbej-
de for at forsøge at fastholde ingeniørkunderne på de forsikringer. Det blev
ikke lettere af, at trods udmeldingen allerede året efter besluttede en
yderligere præmiestigning på 20 %.  Det lykkedes ham at fastholde mange af
de kunder, og også den arbejdsindsats ønskede han at sikre sig dokumentati-
on for.

Endelig valgte han også at sikre sig en række mails med generel dokumenta-
tion for arbejdsindsatsen i de forudgående år og for de rosende tilkendegivel-
ser, han havde fået fra ledelsen.

Da han før mødet henholdsvis sen eftermiddag, aften og morgen sendte ma-
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terialet, skete det i hast uden omhyggelig gennemgang af de enkelte mails el-
ler vedhæftede bilag. Derfor er for eksempel nogle dokumenter sendt flere
gange, og det er muligt, at der er kommet enkelte bilag med, der ikke direkte
kan relateres til hans formål med oversendelsen.

Retten bemærker, at det overførte materiale består af mails, sendt til eller fra
tiltalte, eller materiale, som tiltalte i øvrigt havde lovlig adgang til i forbin-
delse med sit arbejde. Der har således ikke været tale om, at tiltalte uberetti-
get tilegnede sig oplysninger, som han ikke i forvejen havde ret til at have;
men at han eventuelt overtrådte de interne sikkerhedsforskrifter ved at sende
det til en privat emailadresse.

Materialet ses endvidere i alt væsentligt at have relevans i overensstemmelse
med tiltaltes forklaring. En stor del af mailvekslingen støtter desuden tiltaltes
forklaring om behovet for manuel registrering og korrektion af oplysninger af
betydning for bonusberegningen.

Endelig bemærkes, at der ikke er grundlag for at bestride tiltaltes forklaring
om, at han slettede materialet, og at han ikke før opsigelsen og bortvisningen
søgte nyt arbejde.

Retten finder, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at materialet havde betydning
for tiltaltes berettigede varetagelse af sine interesser i den pågældende situati-
on, og der ses ikke grundlag for en antagelse om, at hensigten var at udnytte
oplysningerne i strid med konkurrenceklausulen i ansættelseskontrakten eller
på anden uberettiget måde.

Forholdet kan herefter ikke anses for en ulovlig og strafbar handling i relati-
on til lov om forretningshemmeligheder.

Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Katrine B. B. Eriksen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Glostrup, den 5. maj 2022

Rie Camilla Hansen
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kontorfuldmægtig

192



Københavns Byret

KOPI
Udskrift af dom bogen

Adv. DS 0100-77656-00002-15

DOM

afsagt den 27. september 201 6 i sag

SS 3-18750/2016
Anklagemyndigheden
mod

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 1. august 2016.

er tiltalt for forsøg på overtrædelse af

straffelovens çS 299a. if. markedsførinslovens 19. stk. 2.jf. straffelovens

2J
ved i perioden fra den 17. november til den 27. november 2015 under sit an
sættelsesforhold i i København K, under sær
ligt skærpende omstændigheder at have forsøgt at gøre sig skyldig i overtræ
delse af markedsføringsloven § 19, herunder ubeføjet at have forsøgt at vide
rebringe eller benytte en virksomheds erhvervshemmeligheder opnået gen
nem ansættelsesforholdet, idet sigtede umiddelbart forud for ansættelsesop
hør den 30. november 2015 i S , sendte oplysninger om

kunder, vikarer og forretningsforhold fra sin arbejdsmail til sin private
mai! med henblik på at benytte oplysningerne i sine nye ansættelse i en kon
kurrerende virksomhed, hvorved der blev fremkaldt nærliggende fare for be
tydelige økonomisk skade for , hvilket afværgedes idet

S opdagede opholdet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget dom med vilkår om
samfundstjeneste.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sd 7327
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Der er afgivet forklaring af tiltalte. Denne forklaring, som er i overensstem
melse med tiltalen, fremgår af retsbogen.

Personlige oplysninger

Der er afKriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende til
talte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget
dom, herunder med vilkår om samfundstj eneste.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun er i virksomheds
praktik hos ) Kommune.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de op
lysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til 3 måneder,jf. straffelovens § 299 a,jf. markedsførings
lovens § 19, stk. 2, jf. straffelovens § 21.

Retten har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på forholdets
karakter og i formildende retning lagt vægt på tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 80 timer,jf. straffelovens §
62 og 63.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen affængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på
I år på betingelse af,

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden
tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn afKrirninalforsorgen
tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for en
længstetid på 6 måneder.

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 11 .000 kr. + moms i salær
til den beskikkede forsvarer, Lene Brink Sørensen.
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Rønning-Jølver

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 29. september 2016

Pernille Blomsterberg
kontorfuidmægtig

side 3
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Københavns Byret

Udskrift af donibogen

DS 0107-77656-00001-13

DOM

afsagt den I september 2015 i sag

SS 2-8129/2015
Anklagemyndigheden ANKE FRAFALDES
mod Københavns PoUti, den / /
Martin / /— /3
cpr-n u m me

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsrnænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 30. marts 2015.

Martin er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens 299 a.jf. markedsfringslovens 19. stk. I. og 263. stk. 2,
jf. stk. 3.
ved i perioden fra juni 2011 til den 26. juni 2012 under særligt skærpende
omstændigheder under sit ansættelsesforhold i virksomheden

på
utilbørlig måde forsætligt at have skaffet sig kendskab til og rådighed over
flere af virksomhedens erhvervshemmeligheder. og herunder ved
systematisk at have skaffet sig uberettiget adgang til andres oplysninger eller
programmer. der er bestemt til at bruges i et informationssystem. idet tiltalte
skaffede sig uberettiget adgang til ikke under 14 forskellige mailkonti
tilhørende ledere og medarbejdere i . hvorved han fik
kendskab til fortrolige dokumenter vedrørende virksomhedens kunde- og
forretningsforhold og intern korrespondance om virksomhedens økonomi.
strategier mv.. herunder at have downloadet ikke under 64 af disse
dokumenter samt at have brudt sin kontraktmæssige tav shedspligt ved i flere
tilfælde at have videregivet sit kendskab til virksomhedens
erhvervshemmeligheder på diverse hjemmesider og i en e-mail den 21. juni
2012 til firmaet som -tC var i
forhandling med. hvorved tiltalte påforte betydelig
skade eller nærliggende risiko herfor.

Sd
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0
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig og han har nedlagt påstand om rettens
mildeste dorn.

.pS har påstået, at tiltalte skal betale 422.666 kr. i er
statning i henhold til erstatningsopgørelse af 26. juni 2015 fra advokat Tho
mas Ryhi.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten, men han har stridt nogle af kravene
(let hele samt erstatningskravets størrelse. Tiltalte har påstået erstatnings

kravet udskilt til civilt sogsmål.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet. Janne Maria Køhier Furbo.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

‘Tiltalte har forklaret blandt andet. at han blev ansat i .

(herefter RHG) den I marts 2011. Hans jobbeskrivelse hed kreativ strateg.
som var en tekstforfatterolle med et kommunikationsteknisk tilsnit. Tiltalte
var tekstforfatter og han var med til udvikle koncepter til forskellige mar
kedsfringskampagner. Tiltalte kendte godt branchen i forvejen. Tiltalte be
kræftede. at han ved ansættelsen underskrev en ansættelseskontrakt. hvor
han også skrev under på, at han havde tavshedspligt og var bekendt med reg
lerne i markedsforingslovens § 19. På daværende tidspunkt havde han ikke
noget indgående kendskab til disse regler, men han var bekendt betegnel ser
ne. Tiltalte var glad for at arbejde i virksomheden og han havde nogle gode
kollegaer og nogle spændende arbejdsopgaver.

Tiltaltes chef hed Helle . Tiltalte var ikke en del af ledelsen. Han
havde ikke indgående kendskab til bestyrelsesmedlemmerne i RHG. Tiltalte
vidste blot, at Claus re var en del af bestyrel
sen. I det daglige havde han kontakt med alle sine kollegaer på kryds og
tværs i forbindelse med de forskellige opgaver. Han havde ingen nævnevær
dige problemer i jobbet. Tiltalte havde ikke problemer med den administre
rende direktør, Janne . eller med andre kollegaer. Det
var heller ikke hans indtryk, at der var nogen i RHG. der ikke kunne lide
ham.

Tiltalte bekræftede, at han havde skaffet sig uberettiget adgang til forskellige
kollegaers mailkonti. da han ved et tilfælde opdagede. at han og flere kolle
gaer havde samme adgangskode. Han var i tvivl om, hvor længe han havde
adgang til kollegaemes rnailkonti. Det kan meget vel have stået på igennem
et halvt års tid, at han kiggede i de andres mails. Tiltalte kiggede i Finn

Poul g Helle s mails, måske i Thomas

0
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mails og måske i endnu flere kollegaers mails. Han kunne ikke rig
tigt huske, hvor mange personers mails han kiggede på. Tiltalte huskede i
dag ikke præcist, hvorfor han begyndte at kigge i de forskellige mailkonti,
men han var kommet frem til, at han var interesseret i at finde omtaler af
ham. Han var utrolig nysgerrig. Bekymring for fyring kunne også have spil
let ind. Når tiltalte kiggede i de andres mails. kiggede han efter overskrifter.
der havde noget med ham at gore. Tiltalte læste de mails, han kiggede i. In

gen af rie mails han kiggede i, viste sig at handle direkte om ham. Tiltalte
brugte ikke de oplysninger, som han fik fra de mails, han så igennem. Infor
mationerne stillede hans nysgerrighed og intet andet.

Tiltalte sendte nogle kommentarer vedrørende RHG til
wv’e. .markedsføring.dk, hvor han konirnentererede på en artikel, som bla.
handlede om RHGs nye analyseafdeling, kaldet Insights-afdelingen. Tiltalte
skrev sine kommentarer under navnet Torben S, og han skrev, at den pågæl
dende artikel var useriØs og ukritisk over for RHG. Han syntes ikke, at artik
len gengav den virkelighed i firmaet, som han kendte til. Tiltalte kunne ikke
forklare, hvorfor han skrev denne kommentar. Umiddelbart var det fordi, at
artiklen var ukritisk. Tiltaltes viden om problemerne i lnsights-afdelingen
stammede ikke fra kollegaernes mails. men fra tiltaltes daglige gang i firma
et og fra de to medarbejdere. der skulle drive afdelingen, men som havde
sagt fra.

Foreholdt bilag I. rapport af 2. juli 2012. side 3 -7, bekræftede tiltalte, at det
er ham, der har skrevet kommentareme side 5 og 6 under navnet Torben S. I
dag mener han ikke længere, at det var så vigtigt at kommentere på artiklen.
Det ene ord greb det andet. Tiltalte kunne ikke svare på, hvorfor han skrev
adskillige kommentarer til artiklen. Markedsføring.dk er en brancheportal
for markedsføringsmedarbejdere. Tiltalte mente ikke, at det krævede at login
at benytte portalen. Kommentaren fra den 27. februar 2012 under navnet
Torben S er ikke skrevet af tiltalte, men af Thomas - som med sin
kommentar forsøgte at skyde kommentarerne fra tiltalte ned. Tiltalte har talt
med Thomas 1 om det. Tiltalte stoppede i RHG den 26. juni 2012.

Foreholdt bilag I. side 10 - 11. forklarede tiltalte, at han ikke kendte noget til
kommentarerne til artiklen om firmaet 3 ‘

. Det er ikke tiltalte.
som har skrevet kommentarerne fra den 3. maj 2012 under navnet Lars H el
ler fra den 4. maj 2012 under navnet Seb.

Foreholdt bilag H. rapport af 6. juli 2012. forklarede tiltalte, at han ikke
mente. at han havde skrevet andre kommentarer om RHG end nævnt oven
for. Dog bekræftede tiltalte, at han også havde været inde på. hjemmesiden
www.bureaubiz.dk. Tiltalte benægtede at have skrevet de kommentarer, som
fremgår af bilagets side 2. hvor der spekuleres i. hvorvidt RHG var ved at
blive solgt til 3 .. Tiltalte modtog dagligt nyhedsbreve fra
begge portaler. som han læste. men han har ikke kommenteret på artikler på
bureaubiz.dk. eller andre hjemmesider end markedsforings.dk.
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Foreholdt bilag B, mail af 21. juni 2012 fra RHG til Jens -- og Tho
mas fra .S i, bekræftede tiltalte, at han havde skrevet
rnailen, hvori RHG beskrives i meget negative termer. Oplysningen om, at
RHG var en million efter budget, var hentet fra en mail. som Maria
havde skrevet til Finn - Resten af mailen er fri fantasi Tiltalte kun
ne ikke forklare, hvorfor han skrev niailen til ..S til at starte
mcd. Han ski-ev en lille fortælling om. hvad han selv syntes. Tiltalte beskrev
det som en “leg”. hvilket han godt var klar over, det ikke var. På daværende
tidspunkt vidste tiltalte ikke særlig meget om firmae’ ller
om et muligt salg af en del af RHG. Han vidste fra de mails, han havde læst.
at der var en dialog om et salg mellem parterne og en vis konkretisering af
det. Efter at tiltalte ved en fejl kom til at sende mailen af 21. juni 2012 til
Jens 1t og Thomas , gjorde han ikke noget særligt for at trække
inailen tilbage. Han håbede på, at - ikke ville tage mailen 0alvorligt. Han kontaktede ikke selv Tiltalte tjekkede Finn

ds mailkonto enten fredag eller lordag efter, at han havde afsendt
mailen til S g læste her, at gjorde Finn

opmærksom på. at de havde modtaget tiltaltes mail. Mailen jf.
bilag B, blev afsendt om torsdagen. Søndag morgen den 24. juni 2012 gik
han til bekendelse over for Maria og sendte mailen, der fremgår af sa
gens bilag E. til hende. Tiltaltes mail til S blev afsendt fra
mailadressen i- @mail-online.dk, som tiltalte havde oprettet havde op
rettet til det formål. for at mailen skulle fremstå som afsendt fra en insider i
RHG.

Som det fremgår af bilag C, blev tiltalte ved brev af 29, marts 2012 opsagt
pr. 31. juli 2012 og fritstillet. Baggrunden for opsigelsen var, at RHG miste
de en stor kunde, hvorfor både tiltalte og en kollega blev afskediget.

Maria F kontaktede ham få timer efter, at han havde sendt mailen. jf.
bilag E, til hende og indkaldte ham til en samtale i RHG samme dag, dvs,
søndag den 24. juni 2012. På mødet var også Jan

-

e til stede. Tiltalte var taget hjemmefra med en ambition om at fortælle
det hele, som det var. Under samtalen fik tiltalte kolde tæer, og han fortalte
så lidt som muligt. På hjemvejen efter mødet besluttede han sig for at tage
tilbage til RHG og at lægge alle kort på bordet og det gjorde han. Der kan
godt have været noget, der smuttede. fordi han ikke havde sovet i 4 dage på
det tidspunkt. Han havde efterfølgende flere samtaler med Jan Jaribaek. Nr
tiltalte kiggede pâ sine kollegaers mailkonti via sin telefon. downloadede
han eventuelle dokumenter til sin Dropboks. 1-Ivis der ikke var dokumenter
vedhæftet. blev mailen blot lukket igen. Tiltalte gav Maria Furbo og Jan
Jarlbaek adgang til sin Dropboks efterfølgende og sammen gennemgik de
indholdet af Dropboksen. De kiggede udelukkende på dokumenternes over
skrifter og åbnede ikke dokumenterne sammen. De vai’ meget opmærksom
rne på ikke at kigge i tiltaltes private dokumenter. Tiltalte har ikke nærlæst
de omkring 64 dokumenter, som han hentede fra sine kollegaers mails.
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Foreholdt bilag 0, Jan Jaribaeks rapport af 20. november 2012, der efter sit
indhold er udfærdiget på baggrund af interviews med tiltalte, forklarede til
talte ad side 6, næstsidste afsnit, at han ikke huskede de konkrete interviews
med Jan. . som rapporten byggede på, men at det virkede plausibelt.
at tiltalte havde sagt, at han kiggede efter mails, der indeholdt ordene
‘vigtig’, ‘haster’ eller ‘fortroligt’. Ad side 7. 4. sidste afsnit, bekræftede til
talte, at han og Jan havde talt om, at tiltalte havde kigget i mailkon
ti tilhorende

-
-,

. men at han ikke længere har erindring om at
have gjort det.

Efter mange samtaler mellem RHG og tiltalte blev der ikke opnået enighed
om erstatning. Til sidst meldte tiltalte sig selv til politiet. jf. bilag 3. Tiltalte
havde forst talt med sin advokat. Allan Lund Christensen. om. at han ønske
de at melde sig. fordi han angrede det, han havde gjort og onskede at få gjort
rent bord. I samarbejdet med Group Confidence folie tiltalte, at hele sagen
blev trukket i langdrag. hvorfor han ønskede, at der kom en objektiv part på
sagen i form af politiet. Både RHG og intervieveren Jan Jarlhaek lagde ikke
skjul på. at afslutningen af forlobet kunne blive en retssag.

Foreholdt bilag 3, tiltaltes redegørelse af 20juli 2012. forklarede tiltalte, at
politiet kontaktede hans advokat Allan Lund Christensen efter at have mod
taget anmeldelsen, men ikke ham selv.

Adspurgt af forsvareren om. hvorvidt han loggede ind på 14 forskellige per
soners mailkonti, forklarede tiltalte, at han i dag kun kunne huske med sik
kerhed, at han var inde på Finn Poul og Helle

mailkonti. Han kunne ikke udelukke, at han også havde været inde på i
hvert fald Thomas ls mailkonto og muligvis endnu flere kollegaers
mailkonti.

Foreholdt bilag 8, side 3. 3. afsnit. hvoraf fremgår. at han skulle have forkla
ret. at han var helt sikker på. at han havde logget ind på Finn ‘., Po
ul fhomas - og Helle s mailkonti og læste deres
mails. forklarede tiltalte, at det var under samtalerne med Maria og
Group Confidence. at tallet 14 konti var dukket op. da der var 14 medarbej
dere. der ikke havde ændret deres koder. Tiltalte kunne i dag med sikkerhed
sige. at han havde været inde på de førnævnte fire kollegaers mailkonti og
læst deres mails. men han erindrede ikke yderligere om, hvorledes han i fæl
lesskab med Marie og Jan var kommet frem til 14 mailkonti
i alt. Han kunne ikke udelukke. at han var logget ind på andre kollegaers
mailkonti også.

Foreholdt bilag B, tiltaltes brev til den 21. juni 2012. for
klarede tiltalte, at han blev kaldt til et møde. mens han var inde i dokumen
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tet, og derfor i skyndingen korn til at tage fejl af send- og luk- knapperne.
Tiltalte arbejdede på en Mac-computer, hvor luk- og send- knapperne sidder
i samme hjørne, jf. bilag 7-1, et screenshot af det rnailprogram på Mac-corn
puteren, som tiltalte benyttede. Den røde knap er luk- knappen, og knappen
‘send nu’ er placeret lige under luk-knappen.

Om de 64 dokumenter, som han hentede til sin Dropboks, forklarede tiltalte,
at han arbejdede i Dropboks for at have tilgang til de samme dokumenter bå
de hjemmefra og på arbejdet. En del af dokumenterne i Dropboksen hans eg
ne, som han arbejdede i, og de øvrige dokumenter var nogle, der havde væ
ret vecihæftet hans kollegaers mails. Tiltalte kunne ikke udelukke, at han var
kommet til at overføre dubletter til sin egen Dropboks. Tiltalte kunne ikke
forklare, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Straks efter opsigelsen fra
RHG fik han et nyt og bedre job i samme branche, hvor han rykkede en
smule op i graderne. Han var glad og tilfreds i det nye job. Dog havde han 0
på cla æ rende tidspunkt problemer med sin tidligere hustru. I kølvandet af
forlobet med RHG har tiltalte modtaget psykolog- og psykiaterbistand. og
han har fået konstateret ADD, som er en opmærksornhedsforstyrrelse.’.

Vidnet Vlaria

______________

har til retsbogen afgivet følgende forkla
rine:

Vidnet har forklaret, at at hun var administrerende direktor i RHG i perio
den fra juni 2011 til juni 2012. Hun er fortsat ansat i firmaet i en anden stil
ung. Hun havde med de fleste medarbejdere at gøre i forbindelse med kun
deprojekter, herunder tiltalte, som hun omgikkedes dagligt med under hans
ansættelse i RHG. Det gik sent i for1bet op for vidnet, at tiltalte havde haft
adgang til flere andre ansattes mailkonti. Inden hun modtog tiltaltes mail af
24. juni 2012,jf. bilag E. havde hun ingen mistanke haft om det. Den 22. ju
ni 2012 modtog vidnet at opkald fra Finn , som er medlem af
ejerkredsen, som informerede hende om, at havde modta
get en mail, jf. bilag B, hvori en anonym insider advarede
imod at indgå en handel med RHG. Hun var til begravelse, da opringningen
kom, hvorfor hun ikke havde fuldt overblik over korrespondancen. Da hun
kom tilbage til kontoret og så mailen, så hun dels, at der var anført usandhe
der i mailen, men hun genkendte også nogle af sine egne formuleringer, som
stammede fra en af hendes mails til bestyrelsen, som indeholdt fortrolige op
lysninger om RHG’s økonomi. Da gik det op for hende. at den anonyme per
son havde adgang til dybt fortrolige oplysninger, som normalt kun bestyrel
sesmedlemmer og ejerkreds kender til, I løbet af weekenden var alt i spil for
at finde ud af, hvordan det hele skulle håndteres, og hvordan de fortrolige
oplysninger kunne være sluppet ud. RHG’s advokat rådede dem til at indle
de et samarbejde med Confidence Group. der består af tidligere politifolk.
som eftet-forsker sager som denne i privat regi. Confidence Group påbe
gyndte derefter en eftersporing efter afsenderen af mailen.

Mens sagen blev efterforsket. modtog vidnet søndag morgen en mai! fra til
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talte. jf. bilag E. hvori han erkendte, at det var ham, der havde afsendt mai
len med fortrolige oplysninger, jf. bilag B. til filtalte var
ked af det og tilbud at sende en mail til 5 avori han forkla
rede. at det var ham. der havde gjort det. RHG’s advokat rådede vidnet til
forst at tage en samtale med tiltalte for at afdække omfanget af lækagen.

Jan fra Confidence Group deltog i samtalen med tiltalte, der fandt
sted samme spndag. om eftermiddagen. Under samtalen korn tiltalte med
skiftende forklaringer. Først forklarede tiltalte, at det. som han skrev i mai
len til 5 , var noget, som han havde overhort en kollega sige,
hvilket ikke kunne passe, da hun kunne genkende sine egne specifikke for
muleringer fra sin fortrolige mail til bestyrelsen kort forinden. Derfor troede
vidnet ikke på. at tiltalte havde overhQrt en kollega tale om dette. Den om
talte kollega havde slet ikke kendskab til flere af emnerne i mailen. Senere i
samtalen ændrede tiltalte sin forklaring sig til. at han havde set en kollega
over skulderen i tog og set en mail på dennes mobil. men denne kollega var
slet ikke var tilknyttet mailkorrespondancen med bestyrelsen. Vidnet kunne
hverken få den ene eller anden forklaring til at give mening. Tiltalte forlod
derefter kontoret. men han ringede kort tid efter til vidnet og sagde, at han
ikke havde været helt ærlig og gerne ville komme tilbage og ændre forkla
ring. Tiltalte kom tilbage og lagde sin hånd på hendes arm og sagde, at han
ikke havde villet skade firmaet. Tiltalte erkendte, at det ikke var rigtigt, at
han havde sin viden fra kollegaer. Tiltalte forklarede. at han havde kigget i
Finn - mailkonto og der fået kendskab til de fortrolige oplysnin
ger, som han skrev om i mailen til - ..S samt at han havde
downloadet informationer fra Finn ; mailkonto til sin egen Drop
boks. Tiltalte gav vidnet og Jan adgang til sin Dropboks.

Da vidnet kiggede tiltaltes Dropboks igennem. så hun, at det ikke kun dreje
de sig om den konkrete sag, men også om firmaets forretningsstrategier,
budgetter, lØnsedler, direktørkontrakter, markedsposition, konkurrentanaly
ser, personlige dokumenter så som renteberegninger på vidnets private bank
lån, holdingselskabets selvangivelser, rigtigt meget fortroligt kundemateriale
mm. Noget af kundematerialet var fra sager. som tiltalte havde arbejdet på.
Tiltalte burde have afleveret dette materiale. da han stoppede i RHG. Da til
talte fratrådte, skrev under på. at han havde afleveret alt materiale. Vidnet
blev klar over, at tiltalte ikke blot havde hentet dokumenter fra Finn Overga
asd mailkonto. men at han også havde hentet fortrolige dokumenter fra bog
holderiet samt fra vidnets egen. Sonja og Poul mailkon
ti. I takt med. at vidnets viden blev oget. udvidede tiltalte sin forklaring. Til
talte indrommede. at han muligvis også havde tilgået Poul
bogholderifunktionen) mailkonto. Efterhånden som vidnet dokumenterede.

at de forskellige dokumenter ikke kunne være hentet fra en given konto. ind
rommede tiltalte, at han havde tilgået flere mailkonti. Mens tiltalte var frits
tillet og arbejdede for RHG’s konkurrent. tilgik tiltalte fortsat firmaets mail
konti og downloadede bl.a. fortrolige strategioplæg på offentlige udbud og
fortrolige oplysninger om I lobet af samtalen forklarede
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tiltalte, at han på daglig basis havde været inde på Finu d, Thomas
g Helle mailkonti. Vidnets, Jan og Marianne

mailkonti kunne tiltalte ikke tilgå, da der løbende blev skiftet passwords.
Tiltalte forklarede endvidere, at han havde kigget

jr inail
konti igennem cirka en gang om ugen. saint at der var andre konti, som han
kiggede på måske en gang om måneden, da de almindelige medarbejderes
mailkonti ikke var så interessante for ham. Tiltalte forklarede, at han tjekke
de mails, når der havde været mode i ejerkredsen. samt at han sørgede for at
markere de mails, han havde læst, som ulæste. De nåede frem til, at tiltalte
havde tilgået 14 kollegaers mailkonti. Vidnet ved fra Jan Jaribaek, at tiltalte
skulle have forklaret, at han interesserede sig for mails hvor der stod ‘haster’
eller ‘fortroligt’ i emnefeltet. og at (let ligesom var blevet naturligt for ham
at kigge i kollegaers mails. Over for vidnet. kunne tiltalte ikke forklare,
hvorfor han havde gjort det eller, hvilke mails han interesserede sig for.
Edb-systemet i RHG er sat op til at sende en mail, når det er tid til at skifte
passsvord. De gennemgik tiltaltes Dropboks slavisk fra den ene ende til den
anden. Kun dokumenter, hvor vidnet genkendte navngivningen, blev set
igennem. Dropboksen indeholdt. 64-65 dokumenter. Enkelte mapper blev
Jet ikke åbnet, fordi der var risiko for, at disse mapper kunne indeholde in
l’ormation om tiltaltes nye arbejdsplads. Tiltalte korn
ikke med nogen kommentarer i forbindelse med gennemgangen.

Foreholdt sagens bilag 2-1, vidnets mail af 10. juli 2013 til politiet, forklare
de vidnet, at mailen indeholdem hendes kommentarer til de dokumenter, som
tiltalte havde downloadet fra andres mailkonti, og at hun har foretaget en
vurdering af doktimenternes relevans og fortrolighed. Hun klassificerede
Faick-dokurnenterne, jf. side 5 f, som meget fortroligt materiale. Nogle af
dokumenterne indeholdt strategiske leverancer til Falck om Falcks markeds
positionering på hele deres produktområde i Falck Alarm. Tiltalte havde væ
ret involveret i at udvikle noget af materialet, mens han var ansat i RHG og )
derfor havde han haft adgang disse dokumenter. Vidnet mente, at tiltalte
havde haft lovlig adgang til alle fem mapper om Falck. Efter sin afskedigel
se burde tiltalte have slettet dokumenteme eller tilbageleveret mapperne. Alt
hvad RHG laver til kunder er fortroligt materiale. Dette fremgår af RHGs
kontrakter med kunderne. Det ikke kun var skadeligt for Falck, at tiltalte var
i besiddelse af disse dokumenter, da også for RHG, da dokumenteme inde
holder oplysninger om RHG’s konceptuelle arbejdsmetoder. modeller mm.
Filmmaterialet i mappen film. jf. side 6, var allerede var publiceret offent
ligt og var derfor ikke fortroligt materiale. Mapperne ‘Go Energi’. jf. side 6.
formodes at indeholde fortroligt materiale udarbejdet til den pågældende
kunde. Ved en fejl blev der ikke taget et screendump af denne mappe. hvor
for det ikke kan dokumenteres. hvad der lå i mappen. Tiltalte havde arbejdet
på nogle af projekteme i Go Energi kampagnen. Tiltalte burde ved sin fra
træden have tilbageleveret eller slettet materialet ligesom m.h.t. Falck-mate
rialet. Vidnet kunne ikke udelukke, at mappen kunne indeholde materiale.
der var blevet publiceret. f.eks. brochurer, men mappen kunne også inde
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holde dokumenter om strategiske oplæg, der endnu ikke var publiceret og
som derfor var fortrolige. Mapperne ‘Ifttt’ og ‘Ikoner_mw’, jf. side 7, blev
ikke åbnet. da de ikke ud fra navngivningen ikke kunne gennemskue. om
mappeme havde noget med RHG at gøre, eller om de indeholdt private do
kumenter eller dokumenter, der tilhørte tiltaltes nye arbejde. Mappen
‘Metronvmw’, jf. side 7, indeholdt strengt fortroligt materiale. Tiltalte
havde arbejdet på Metroprojektet under sin ansættelse. Vidnet betragtede alt
kundernateriale som åbenbart fortroligt. med mindre der var tale om færdig-
produceret kampagnemateriale. der var blevet publiceret. Mappen ‘MS
mw’, jf. side 8. indeholdt fortroligt materiale udarbejdet til Microsoft. Til
talte havde arbejdet på kampagnen under sin ansættelse og han burde efter
sin fratræden ikke længere have haft disse dokumenter liggende i sin Drop
boks. Nogle af dokumenterne i mappen er blevet publiceret efterfølgende.
Udover dokumenter, som tiltalte selv havde arbejdet i, havde han også hen
tet dokumenter til sin Dropboks fra RHG’s fælles kundedrev, som alle an
satte havde adgang til. RHG havde også enkelte mapper som kun ledelsen
og hogholderiet havde adgang til.

Mappen Novozyrnes_mw,jf. side 8. sagens bilag 2-1. indeholdt fortrolige
dokumenter om en strategiske leverance mm. til Novozymes. Kampagnen
var endnu ikke blevet publiceret. Tiltaltes havde i princippet adgang til alle
kunder p kundedrevet. Tiltalte havde i sit arbejde været i berøring med No
vozvmes-karnpagnen. Navnene på mapperne Nykredit_mw’. Photosmw
og ‘Planningmw’,jf. side 9, genkendte vidnet ikke, hvorfor disse mapper
ikke blev åbnet. Mappen ‘Privaten_mw’,jf. side 9, indeholdt dokumentet
FaIcksagen_pptx’, der var en strengt fortrolig strategisk leverance vedrøren
de Falcks eget strategiarbejde indeholdende bla. hele Falcks positionerings
strategi. Intet af materialet er blevet offentliggjort efterfolgende. Det var til
talte, som havde navngivet mapperne i sin Dropboks. Mappen RG’,jf. side
. iå i mappen ‘Privaten’ og indeholdt RHG’s budgetter. lønninger, lonaf
regningsbilag. direktørkontrakter og ejerkredsens indbyrdes ejeraftaler. som
alle var strengt fortroligt dokumenter. Medarbejderhåndbogen er ikke fortro
lig. Tiltalte havde kun kunnet opnå adgang til disse dokumenter ved at tilgå
ledelsens og bogholderiets mailkonti. idet dokumenterne ikke var tilgængeli
ge for de almindelige medarbejdere.

Vidnet kunne genkende nogle af de informationer om RHG’s budgetter og
regnskaber. som tiltalte brugte i sin af 21 . juni 2012 til S
Oplysningerne stammede fra en mail fra vidnet til best relsen. hvor hun in
formerede om maj måneds resultat. På det tidspunkt havde RHGs forhand
linger med 5 pågået i 1½ år og man var i slutfasen af for
handlingerne. Hun har ikke kendskab til, at nogen af de 64 dokumenter fra
tiltaltes Dropboks. har været benyttet af tiltalte, hverken i pressen. over for

-

eller over for andre.

I mappen ‘RG’.jf. side 10. sagens bilag 2-1. lå endvidere fortrolige og pri
vate informationer om vidnets og Jan holdingselskab og en rentebe
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regning på et privat lån. Endvidere indeholdt mappen et pitch-oplæg på et
LO udbud, som tiltalte ikke havde arbejdet med, da han på det tidspunkt var
fritstillet og arbejdede hos konkurrenten i. Tiltalte havde
altså downloadet RHG’s tilbud til LO under sin ansættelse hos -

og det samme gjorde sig gældende med hensyn til ATP udbuddet,
jf. side 11 At besvare udbud koster RHG mellem en halv og en hel million
kroner i arbejdstimer. RHG fik hverken aftale med LO eller med ATP. Map
pen ‘RG’ indeholdt endvidere et pitch-oplæg til LOreal, jf. side 11, som til
talte havde arbejdet med under ansættelsen. Der var en fortrolighedsklausul i
kontrakten med LOreal. Medarbejderne på projektet. herunder tiltalte, skrev
desuden under på en særskilt fortrolighedsklausul, en Non-disciosure agree
ment, med LOreal, fordi der var en særlig fortrolighed forbundet med det
materiale, som RHG fik udleveret til brug for udarbejdelsen af pitch-oplæg
get, da oplysningerne var forretningskritiske for LOreal. Mappen indeholdt
endvidere dokumenter vedrørende SAS Eurobonus. jf. side 11. Hun var lidt i
tvivl om, hvorvidt tiltalte havde været med i arbejdet til denne kunde. Map
pen ‘RG indeholdt endvidere dokumenter vedrçrencle RHG’s egne strate
giske planer mm., jf. side 11, som kun bestyrelsen og ejerkredsen havde
adgang til. Vidnet var overbevist om, at tiltalte havde fået adgang til doku
mentemne gennem Finn — mailkonto, da dokumenteme kun cirku
lerede mellem bestyrelsen og ejerkredsen. Der lå også et oplæg til Tryg. der
var kunde hos RI—IG. Endvidere indeholdt mappen •RG dokumenter vedrø
rende salgsforhandlingemne med . jf. side 12, som var selv

sagt var strengt fortrolige. Dialogen havde stået på i 1½ år. Der blev for
handlet om, at 3 skulle overtage den dcl af RHG, som Finn
Overgaard rådede over. Endvidere var (ler planer om, at -

på sigt skulle overtage hele firmaet. Bestyrelsen og ejerkredsen havde holdt
disse dokumenter meget tæt ind til kroppen og alle møder foregik for lukke
de dQre. Vidnet vidste ikke, om tiltalte havde brugt den viden, som han fået
fra disse dokumenter.

)
I mappen ‘RG’ lå der yderligere andre kritiske kundedokumenter for Ikano,
Totalkredit mfl., jf. side 13, sagens bilag 2-1. Vidnet kunne ikke huske, om
tiltalte havde haft berøring med disse kunder. Alt var fortroligt materiale,
som tiltalte kun havde haft lovlig adgang til under sin ansættelse. Mapperne
‘Public’, ‘Quiz’ og ‘Tisvilde’. jf. side 14, vurderede vidnet ikke som fortro
lige. Mappen RGi_mw’, jf. side 14, indeholdt fortrolig information om
RHG’s samarbejde med IT- virksomheden SAS Institute. Tiltalte havde kun
været med til at lave en del af kampagnematerialet til SAS Institute. Vidnet

kunne ikke huske. om tiltalte havde været involveret i samarbejdet med SAS
Ikano. jf. side 14. Mappen ‘Temperatur_mw’, jf. bilag 15, indeholdt strengt
fortrolige dokumenter til et standard kampagnesvstem udvikiet i samarbejde
med sosterselskabet Circle. Tiltalte havde været med til at skrive en del af
teksterne. Ved ansættelsesophøret havde tiltalte ikke længere lovlig adgang
til disse dokumenter. Vidnet vidste ikke, om der var dokumenter, som tiltal

te havde undladt at downloade fra sine kollegaers mails.
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Foreholdt bilag 2-1, side 16, vidnets mai] af 14. juni 2012 til Finn
I, Jan I - -, Henrik i og Claus? forklarede vidnet. at

det var dele af denne mai!, som gik igen i tiltaltes mail af2l.juni 2012 til
‘.jf. bilag B. Hun genkendte sine egne formuleringer i til

taltes sætninger: “Til dato er vi I mio. efter budget. Senest har de i maj lavet
et hul på næsten 500.000. Nedskrivningerne hober sig op”. De holdt en ret
uformel tone imellem sig i ejerkredsen og bestyrelsen og hun plejede at af
rapportere i uformelle vendinger og det var derfor, at hun opdagede. at for
muleringerne i tiltaltes mail var hentet fra hendes egen mai] til bestyrelsen
og ejerkredsen. Der blev ikke talt åbent i RHG om, at det gik dårligt i firma
et i maj 2012, for ikke at gøre medarbejderne nervøse for deres stillinger.
Tiltaltes kommentar om. at de skulle spørge Steffen fra Tryg, handlede for
mentlig om et dårligt samarbejde med en projektleder i Tryg. RHG havde la
vet mange kampagner for Tryg, men tiltalte havde ikke været involveret i
samarbejdet med Tryg. Vidnet x idste ikke, om tiltalte havde fået sine infor
mationer om samarbejdsprohlemerne med projektiederen ved at tilgå kolle—
gaenies mails, eller om han havde overhrt noget på bureauet. De havde an
sat to medarbejdere til Insights-afdelingen, der skulle drives af Jan Kçjhler,
til at lave analysearbejde for bla. SAS Institute. Den ene af medarbejderne
forsvandt dog hurtigt hen i et andet job. Afdelingen var et nyt tiltag. som
RHG havde lavet en del presse om, fordi firmaet ønskede at træde ind på
markedet for analysearbejde.

Forholdt bilag 1, side 5. kommentarer til artikel af 23. februar 2012 på mar
kedsforing.dk med overskriften atter opad”, forklarede vidnet.
at tiltaltes kommentarer til artiklen om Insights-afdelingen helt klart var ska
delige for RHG, som sogte at træde ind på markedet for analysearbejde.
Vidnet havde ingen mistanke om, at tiltalte stod bag kommentarerne. Mar
kedforing.dk og bureaubiz.dk er to meget vigtige hjemmesider i branchen.
for det er her alt offentliggøres og derfor fQlger alle med på portalerne. Der
for var det skadeligt, når der blev talt i så negative termer om RHG på de to
hjemmesider. De talte i ledelsen om, hvorvidt der sad nogen derude, som
ville skade firmaet. Hvis vidnet havde vidst, at det var tiltalte, som havde
skrevet kommentarerne. havde det været fyringsgrund.

Foreholdt bilag H. side 2. kommentarer af 12. juni 2012 til en artikel på
hjemmesiden bureaubiz.dk. forklarede vidnet. at hun ikke havde været til
stede. da kommentarerne blev gennemgået med tiltalte. Jan Jaribaek har dog
senere fortalt hende. at tiltalte den samme sondag eftermiddag havde erkendt
over for ham. at det var tiltalte. som havde skrevet disse kommentarer. Vid-
net har kendskab til endnu en artikel. som tiltalte har kommenteret p. Det
drejer sig om en artikel fra den 8. juni 2012 om RHG’s afsked med chefen i
analyseafdelingen. Vidnet mente, at det måtte være tiltalte, der havde skre
vet de omtalte kommentarer, fordi kommentarerne var baseret på insideop
lysninger om RHG. Tiltalte har imidlertid benægtet at have kommenteret på
artiklen fra den 8. juni 2012 og derfor er den ikke medtaget i sagen. I RHG
havde de talt meget om disse kommentarer. da rvgtedannelsen satte RHG i
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en rigtig dårlig situation i forhold til deres kunder og deres fremtidige sam
arbejde med

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at RHG cirka halvanden uge efter
tiltaltes mad af 2 1. juni 2012 til

-, jf. bilag B, modtog en
besked fra , mi, at handlen var aflyst. Den første forklaring
lod på, at 5

_ havde valgt at skifte fokus. Efterfølgende har
vicinet erfaret fra S nordiske chef, at tiltaltes mail havde
skabt meget stor utryghed og at dcii havde været medvirkende årsag til, at

ikke havde Ønsket at gennemføre handlen med RHG. Vid
net bekendt har efterfølgende købt sig ind i andre bu
reauer i Norden. 12012 klarede REIG sig rimeligt godt i forhold til gennem
snittet i branchen.”

Personlige oplysninger 0
Der er af Krinunalforsorgen foretaget en peisonundersøgelse vedrørende til
talte, hvoraf det blandt andet fremgår. at tiltalte er fundet egnet til betinget
dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har vedstået oplysningerne i personundersøgelsen og han har supple
rende forklaret, at han og ekshustruen er flyttet i hver sit rækkehus i Nivå
tæt på børnenes skole og at han i samrid med sin læge tager Ritalin periode
vis.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at tiltalte har erkendt sig delvis skyldig, idet han har er
kendt sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 2, og markedsfø- ( )
ringslovens § 19, stk. 1. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte i det væ- 0
sentlige har erkendt de faktiske omstændigheder, der er beskrevet i ankla
geskri ftet.

På baggrund af forklaringerne sammenholdt med tiltaltes redegørelse af 20.
juli 2012. sagens bilag 3. og de i øvrigt foreliggende oplysninger findes det
bevist, at tiltalte forsætligt under sit ansættelsesforhold i 1
ko i perioden fra juni 2011 til 26juni 2012 skaffede sig uberettiget adgang
til ikke under 14 forskellige mailkonti tilhørende ledere og medarbejdere i

-r C- hvorved han fik kendskab til fortrolige dokumenter
vedrørende virksomhedens kunde- og forretningsforhold og intern korres
pondance om virksomhedens økonomi. strategier mv.. og at tiltalte herunder
downloadede ikke under 64 af disse dokumenter til sin Dropboks. Tiltalte
findes herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 263. stk. 2.

På baggrund af tiltaltes egen forklaring om, at han kiggede på sin chefs og

0
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den ene af ejeres mailkonti på daglig basis, mens han
kiggede på de øvrige medarbejderes mailkonti noget sjældnere gennem en
periode på ca. I år, at tiltalte fortsatte hermed efter, at han pr. 1. maj 2012
havde tiltrådt en ansættelse i et konkurrerende firma samt på baggrund af an
tallet og karakteren af dokumenter, som tiltalte downloadede til sin Drop
boks. findes forholdet tillige omfattet af straffelovens § 263. stk. 3.

Det findes på det grundlag. der er anført ovenfor, bevist, at tiltalte forsætligt
brod sin kontraktmæssige tavshedspligt i flere tilfælde, idet tiltalte videregav
sit kendskab til virksomhedens erhvervshemmeligheder i en e-mail den 21.
juni 2012 til firmaet ...S som ‘ar i
salgsforhandlinger med, hvilket tiltalte vidste, og i kommentarer den 24. 25.
og 27. februar 2012 under navnet Torben S på hjemmesiden rnarkedsf
ring.dk.. og at tiltalte var klar over, at han derved påforte I

betydelig skade eller nærliggende risiko herfor.

På baggrund af tiltaltes forklaring om, at han oprettede en anonym vehrnai
ladresse til brug for afsendelsen af mailen til firmaet
fandt frem til mailadresserne på firmaets CEO og CFO, Jens og
Thomas og formulerede mailen og at tiltalte i dagene efter afsendelse
den 2 I . juni 2012 fulgte reaktionerne på mailens fremkomst hos

ved at tilgå Finn mailkonto sammenholdt med mailens
indhold og de i øvrigt foreliggende oplysninger, har retten har tilsidesat til
taltes forklaring om. at han kom til at sende mailen ved et uheld, som u
sandsynlig og utroværdig. Retten har på den baggrund lagt det til grund som
bevist, at tiltalte forsætligt afsendte mailen af 21. juni 2012 til- ‘

o

Tiltalte har henægtet. at det er ham, der har skrevet kommentarerne den 3.
og 4. maj 2012 på hjemmesiden markedsføring.dk og den 12. juni 2012 på
hjemmesiden bureaubiz.dk. Efter bevisforelsen har retten ikke fundet grund
lag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring herom.

Tiltalte findes i dette omfang tillige skyldig i overtrædelse af straffelovens §
299 a.jf. markedsforingslovens § 19. stk. I.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder,jf. straffelovens § 299 a.jf. mar
kedsforingslovens § 19. stk. 1. og § 263. stk. 2.jf. stk. 3.

Retten har ved strafudmålingen især lagt vægt på. at forholdene er begået sy
stematisk over en længere periode og at tiltalte i to tilfælde har videregivet
oplysninger om virksomhedens erhvervshemmeligheder under omstændig
heder. hvor han var klar over, at han påforte ttC- betydelig
skade eller nærliggende risiko herfor.

Straffen skal ikke fuldbyrdes. hvis tiltalte overholder de betingelser, som er
angivet nedenfor. jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har herved lagt vægt
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n
0

på. at tiltalte ikke tidligere er straffet.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 120 timer, jf. straffelovens
§ 62 og 63.

Efter ietsformandens bestemmelse udskydes erstatningskravet, som er be
stridt og som det ikke er muligt at påkende uden yderligere bevisfQrelse, til
eventuelt civilt søgsmål.

Thi kendes for ret:

Tiltalte Martin straffes med fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på
2 år p betingelse af. 0

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden
at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen

tiltalte udfører ulØnnet samfundstjeneste i 120 timer inden for en
længstetid på 8 måneder.

Provetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 18.400 kr. + moms i sa
lær til den beskikkede forsvarer, advokat Allan Lund Christensen.

Bodil Toftemaun
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Kôbenhavns Byret, den 7. september 2015 0

Natasja Petersen
kontorful dmægtig

0
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Københavns Byret

Std 75327

Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 9. maj 2022 i sag

SS 2-33263/2020
Anklagemyndigheden
mod

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskriftet er modtaget den 17. december 2020.

 er tiltalt for overtrædelse af

Lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 18, stk. 1, nr.
1 (tidligere markedsføringslovens § 19, jf. § 30, stk. 4), jf. straffelovens §
299 a, ved søndag den 25. september 2016 i tidsrummet fra kl. 19.20 til kl.
20.07 som ansat hos D ApS (firmaet) under sær-
ligt skærpende omstændigheder via download fra firmaets filserver til en eks-
tern harddisk at have tilegnet sig eller kopieret 20 elektroniske filer, der inde-
holdt forretningshemmeligheder af betydelig økonomisk værdi for firmaet,
herunder i form af prisstrategier, forretningsplaner, kundeoversigter, salgs-
og markedsanalyser mv., ligesom han efterfølgende kopierede filerne over på
sin private computer af mrk. Apple, selvom han den 23. september 2016 hav-
de informeret firmaet om, at han agtede at opsige sin stilling i firmaet, idet
han havde fået job hos det konkurrerende firma C ApS.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i
medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres en computer, mrk. Apple,
tilhørende sigtede.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør
af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 2, og § 32, stk. 2, nr. 2, udvises
med indrejseforbud i 6 år, subsidiært at tiltalte meddeles en advarsel om ud-
visning, jf. § 24 b.
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Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste
dom.

Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

Tiltalte har påstået frifindelse for udvisningspåstanden.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne 
Forklaringerne, der til

dels er afgivet for lukkede døre, jf. retsplejelovens § 29, stk. 1, nr. 3, er gen-
givet i retsbogen.

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret 

Tiltalte underskrev den 4. oktober 2016 en erklæring, hvorefter han var
indforstået med udlevering af sin private MacBook Pro-computer til D .

I forbindelse med forklaringerne fra tiltalte og vidnet Henrik Arent Fastholm
er der sket dokumentation fra de 20 filer omfattet af tiltalen.

Forklaringen afgivet af Charlotte Krusaa til afhøringsrapport af 19. septem-
ber 2018 er dokumenteret, jf. retsplejelovens § 871, stk. 5. Det fremgår heraf
bl.a., at C annullerede ansættelseskontrakten med tiltalte på bag-
grund af en henvendelse fra D om, at tiltalte efter D s opfattelse u-
berettiget havde medtaget forretningshemmeligheder i forbindelse med sin
ansættelse. Tiltalte påbegyndte således aldrig sin ansættelse hos C .

Personlige oplysninger

Der er dokumenteret erklæring af 2. december 2020 fra Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration, hvoraf fremgår bl.a.:

"Navn: 
Nationalitet: 
Fødedato: 
...
Opholdsgrundlag og længde
Den 4. oktober 2010 blev pågældende tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR).

Den 17. september 2019 fik pågældende registreringsbevis i Danmark jf. EU-opholdsbe-
kendtgørelsen § 3, stk. 1.
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Københavns Politi har oplyst, at det formodes at pågældende er udrejst af Danmark okto-
ber 2018.

SIRI har ikke kendskab til, om pågældende skulle være udrejst af Danmark oktober 2018.

SIRI skal bemærke, at pågældende ikke har haft indkomst i Danmark siden marts 2017, jf.
E-indkomst.

Hvis det formodes, at pågældende er udrejst af Danmark oktober 2018, har 
således ikke lovligt ophold i Danmark i udvisningsbestemmelsernes forstand, jf.

herved bestemmelsen i udlændingelovens § 27.

Skulle pågældende ikke være udrejst af Danmark oktober 2018, regnes længden af 
s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne fra den 4. oktober

2010, hvor pågældende blev tilmeldt CPR, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1, og
har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 10 og 1 måned jf. ud-

lændingelovens § 27.

Udvisningshjemmelen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration er af den opfattelse, at opholdets
karakter fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens
§ 24, nr. 2, hvis det lægges til grund, at pågældende er udrejst af Danmark.

Er pågældende ikke udrejst af Danmark, er der ikke hjemmel til udvisning."

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han forlod Danmark i de-
cember 2016. Han flyttede til og har kun været i Danmark i forbin-
delse med efterforskning og afhøringer i nærværende sag. Han har ikke fami-
lie i Danmark. Han er i et forhold i . Han arbejder i den finansielle
serviceindustri som intern konsulent. Stillingen forudsætter af og til
rejseaktivitet ud af .

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan efter bevisførelsen indledningsvist lægges til grund, at tiltalte ikke
hentede filer fra D s filserver, således som det angivet i tiltalen, men at
han foretog kopiering af filer fra harddisken på sin arbejdscomputer til en
ekstern harddisk og videre over på sin private computer.

Efter bevisførelsen lægger retten dernæst til grund, at der på tiltaltes arbejds-
computer lå en blanding af private dokumenter, film og billeder samt de ar-
bejdsdokumenter, som tiltalte havde arbejdet med under sin ansættelse hos
først Dansico og senere D . Det kan således ikke lægges til grund, at til-
talte til sin arbejdscomputer havde hentet filer uden for sit arbejdsområde.

Tiltalte meddelte den 23. september 2016 sin leder hos D , at han havde
fået ansættelse hos C , som er konkurrent til D på dele af
D s forretningsområder. Tiltalte foretog den 25. september 2016 fra sin
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arbejdscomputer kopiering af i alt ca. 16.000 filer over på en ekstern hard-
disk og herefter videre på sin private computer. Tiltalte har forklaret bl.a., at
han ikke foretog nogen udvælgelse af filerne, men kopierede alt indholdet,
fordi han dels ville beholde sine private dokumenter, dels ville have adgang til
sit eget arbejde med udarbejdelse af excelmodeller.

Tiltalte havde ikke fået samtykke til kopieringen af filer fra D , og
spørgsmålet er herefter, om de i sagen omhandlede 20 filer, som var en del af
den samlede kopiering foretaget af tiltalte, indeholder forretningshemmelig-
heder. Der har ikke været ført vidner, som selv har arbejdet med de pågæl-
dende filer eller har haft nærmere kendskab hertil. Henrik Arent Fastholm har
således forklaret bl.a., at han var med til at udvælge filerne til politianmel-
delsen på overskriftsniveau, men ikke havde set filerne eller indholdet heraf
før under en afhøring hos politiet, og at han ikke selv havde beskæftiget sig
med filerne eller deres indhold under sin ansættelse hos D .

Efter forevisningen af uddrag af filerne sammenholdt med de afgivne forkla-
ringer herom, finder retten det dog bevist, at filerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og
19 indeholder forretningshemmeligheder for D , jf. herved § 2 i lov om
forretningshemmeligheder, uanset at de foreviste data i filerne også i septem-
ber 2016 i vidt omfang var af ældre karakter. Retten har herved navnlig lagt
vægt på de salgs- og kundeoplysninger, der fremgår af de pågældende filer.

For så vidt angår de øvrige filer omfattet af tiltalen, har anklagemyndigheden
ikke løftet bevisbyrden for, at der i filerne er indeholdt forretningshemmelig-
heder for D .

Retten finder efter en samlet vurdering af de under sagen fremkomne oplys-
ninger og afgivne forklaringer, at der ikke er ført det til domfældelse fornød-
ne bevis for at fastslå, at tiltalte handlede med forsæt til at kopiere filer inde-
holdende forretningshemmeligheder, da han foretog overførslen af filer fra
sin arbejdscomputer. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen vedrørende overtræ-
delse af straffelovens § 299 a.

Tiltalte findes derimod ved uagtsomhed at have gjort sig skyldig i overtræ-
delse af lov om forretningshemmeligheder § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1,
nr. 1, ved kopieringen af de førnævnte filer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og 19. I
dette omfang findes tiltalte herefter skyldig i henhold til tiltalen.

Straffastsættelse
Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. lov om forretningshemmelig-
heder § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 (tidligere markedsføringslovens §
30, stk. 4, jf. § 19).

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter og har i for-
mildende retning, jf. straffelovens § 82, stk. 2, lagt vægt på den lange sagsbe-
handlingstid, som ikke kan tilskrives tiltaltes forhold, idet det herved bemær-
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kes, at tiltalte allerede den 4. oktober 2016 udleverede sin private computer
indeholdende de kopierede filer.

Under hensyn til sagsbehandlingstiden findes statskassen endvidere at skulle
betale sagens omkostninger.

Konfiskation
Påstanden om konfiskation tages i medfør af den påberåbte bestemmelse til
følge som nedenfor bestemt.

Udvisning
Efter domsresultatet er der ikke hjemmel til udvisning, hvorfor tiltalte frifin-
des for påstanden herfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte  straffes med en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Hos tiltalte konfiskeres en computer, mrk. Apple.

Statskassen skal betale sagens omkostninger, herunder 50.000 kr. + moms i
salær til den beskikkede forsvarer, advokat Kåre Pihlmann.

Martin Hall

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 9. maj 2022

Cathy Bell
retsassistent
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U.1975.1049H

H. D. 20. oktober 1975 i sag I 183/1973

Firma Dancom ved ingeniør F. E. Sørensen og ingeniør Svend
Hansen samt ingeniør P. E. Sørensen personlig (lrs. Kjølbye)
mod
Espera A/S og S. P. Radio A/S (hrs. Plesner).

Erstatning uden for kontraktforhold 3.3Markedsret 1.6 Ansættelses-
og arbejdsret 2.6
Bøde og erstatningsansvar for at udnytte fortrolig viden
fra ansættelse i konkurrerende virksomhed. Ikke forbud
u.h.t. det sene domstidspunkt.

♦ A, der som ansat i en virksomhed B ledede udviklingen af
skibsradioanlæg, opsagde sin stilling til fratræden den 31. juli
og begyndte egen virksomhed med fremstilling og salg af
skibsradioanlæg. Allerede den 9. september udsendte han
salgsbreve og brochurer og tilbød levering i januar. På grundlag
af blandt andet skønserklæringer om det tidsrum, en udvikling
af et sådant anlæg kræver, og om lighedspunkter mellem
parternes anlæg antoges det, at A havde nydt fordel af sin under
arbejdet for B erhvervede viden. A fandtes ved at have udnyttet
denne fortrolige viden at have overtrådt den dagældende
konkurrencelovs § 11, og ansås med en bøde på 5.000 kr.,
subsidiært hæfte i 30 dage. (Dissens). A fandtes
erstatningsansvarlig for det tab, som A havde påført B ved at
forskaffe sig et uberettiget forspring i konkurrencen, jfr. også
konkurrencelovens § 15. Erstatningen fastsattes til 200.000 kr.
En af B nedlagt påstand om, at det blev forbudt A at fremstille
anlæg med lighedspunkter med B's anlæg, kunne ikke nu efter
flere års forløb tages til følge. 1

Østre Landsret
Østre Landsrets dom 6. juli 1973 (I afd.).
(C. E. Larsen, Bjerregaard, Bangert).
I 1943 påbegyndte ingeniør Simon Petersen en fabrikation af
almindelige radiomodtagere i Aalborg, og i 1954 udvidede han
produktionen til også at omfatte fjernsynsmodtagere. I 1961
begyndte han yderligere at fremstille skibsradiomodtagere og -
sendere, og i 1965 opgav han produktionen af almindelige radioer
og fjernsynsapparater og koncentrerede sig om fremstilling og salg
af skibsradioanlæg. Virksomheden har gennemgået en betydelig
udvikling; i 1965 beskæftigede den ca. 60 personer, i 1968 ca. 110
personer, i 1971 ca. 130 personer og nu i foråret 1973 ca. 200
personer. Omsætningen androg i 1972 godt 19 mill. kr.
Virksomheden drives gennem de 2 sagsøgende aktieselskaber,
således at produktionen af anlæggene sker i Espera Afs, medens
afsætningen finder sted i S.P. Radio A/S, der ejer alle aktier i Espera
Afs.
De fremstillede skibsradioanlæg var tidligere kortbølgeapparater
efter det såkaldte dobbelt-sidebånds (DSB) system. På en
international konference i Geneve blev det i slutningen af 1967

vedtaget, at der fra 1. januar 1973 indenfor den maritime
radiokommunikation kun må installeres udstyr, der arbejder efter
det såkaldte enkelt-sidebånds (single-side-band eller SSB) system,
og at alle gamle DSB anlæg skal udskiftes med SSB anlæg i
perioden fra 1. januar 1973 til 1. januar 1983. Fordelen ved SSB
anlæg er, at radiobølgernes bredde kun er halvt så stor som ved
DSB anlæg, og at man som følge heraf får dobbelt så mange
kommunikationsmuligheder.
Sagsøgerne var allerede i begyndelsen af 1967
1050

klar over, at det ville blive nødvendigt at få udviklet
skibsradioanlæg efter SSB systemet, og ved en skrivelse af 8. april
1967 blev sagsøgte ingeniør P. E. Sørensen ansat pr. 1. august 1967
i Espera A/S, hvor han fik til opgave at forestå udviklingen af SSB
skibsradioanlæg. Der blev ikke ved ansættelsen truffet aftale om
nogen konkurrencebegrænsning ved ansættelsesforholdets
eventuelle senere ophør.
Ingeniør P. E. Sørensen er født den 30. juni 1931, og han
erhvervede sig under en 6-årig ansættelse ved militæret en grundig
teknisk uddannelse vedrørende radiokommunikationsudstyr. Fra
1958 til den 30. juli 1967 var han ansat i ingeniørfirmaet M. P.
Pedersen, København, hvor han sammen med andre ansatte
udviklede og afprøvede nye apparater, deriblandt en større
kommunika tionsmodtager for skibe, beregnet for modtagning af
telegrafi og telefoni AM og SSB samt fjernskriversignaler.

Hos Espera A/S blev der indrettet et -specielt laboratorium
til udvikling af SSB anlæg, og ingeniør P. E. Sørensen var
leder af dette laboratorium og fik efterhånden til sin bistand
2 ingeniører, 2 teknikere og 1 tegner. I slutningen af 1968
var man færdig med at overveje, hvilke typer apparater
udviklingsarbejdet skulle koncentreres om, og der blev
udarbejdet en udviklingsplan, en omkostningsplan og en
tidsplan. Den 13. november 1968 indgav S.P. Radio A/S til
Statens Lånefond for Erhvervsforskning ansøgning om
tilskud til udvik lingsprogrammet, der omfattede
konstruktions- og produktionsmodning af:

A. en telefonisender og -modtager, der opfylder alle europæiske
nationers krav til frivilligt udstyr (for fartøjer indtil omkring
300 tons),

B. en kraftigere SSB telefonisender og -modtager der opfylder
alle europæiske nationers krav tiltvungent udstyr (for fartøjer
over 300 tons), og

C. en endnu kraftigere sender og modtager, der ligeledes
opfylder kravene for tvungent udstyr. Ifølge ansøgningen
gik tidsplanen ud på, at projektet vedrørende anlæg af type
A skulle påbegyndes den 1. januar 1969, at prototype
forventedes at foreligge den 1. juli 1971, og at
produktionsmodningen forventedes færdig den 1. januar
1972. For anlæg af type B skulle projektet påbegyndes den
1. januar 1970, prototype forventedes at foreligge den 1.
januar 1971, og produktionsmodningen forventedes færdig
den 1. juli 1971. Endelig skulle projektet for anlæg af type
C påbegyndes den 1. januar 1971, og prototyper forventedes
at foreligge i 1. halvdel af 1972. Projektets budget var i

1 Jfr. U.1920.888 H. U.1931.775, U.1963.582 H, U.1968.576 (U1968B.350) H og U.1974.463 H, Norsk Rettstidende 1964. 238 (ND 1964.67), betænkning
nr. 4161 1966 angående en ny konkurrencelov s. 30 ff. og 96 ff., betænkning nr. 601/1971 om privatlivets fred s. 54-56, Knoph: Bedriftshemligheters
rettsbeskyttelse (Forhandlingerne på det 16. nordiske juristmøde 1934 bilag 1), Kobbernagel: Konkurrencens retlige regulering I s. 148, Koktvedgaard:
Immaterialretsprositioner s. 296-317, Carlsen: Dansk Funktionærret (2. udg.) s. 331 ff., Sandgren: Patentlicenser (Stockholm 1974) s. 164 ff., Plesner i
J 1963.323 ff., samme i NIR 1965.6 ff., Know-how og erhvervshemmeligheder smsts. s. 201 ff., Birger Stuevold Lassen: Know-how - noen aktuelle
rettsspørsmål (Forhandlingerne på det 24. nordiske juristmøde 1966 bilag 6 og NIR 1966.310 ff.), forhandlingerne på juristmødet 1966 s. 161 ff. og
Castrén: Foretagshemligheter och tidigare anstallda i NIR 1967. 280 ff.
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ansøgningen opgjort til 1.782.000 kr., hvoraf 1.632.000 kr.
var lønudgifter.
I februar 1969 blev der underskrevet en lånekontrakt, hvorved
lånefondet bevilgede Espera A/S, A/S S.P. Radio og direktør
Simon Petersen in solidum et lån på indtil 900.000 kr. til
finansiering af halvdelen af omkostningerne ved at udvikle
SSB telefonisendere og -modtagere. I lånekontrakten er bl.
a. aftalt:

»5. Senest den 20. i månederne januar, april, juli og oktober -
første gang den 20. april 1969 og sidste gang den 20. januar
1973 - indsender låntagerne til lånefondet en rapport og et
regnskab vedrørende udviklingsarbejdets forløb i det
foregående kalenderkvartal.

6. Rapporterne skal beskrive såvel resultater, der er en direkte
følge af udviklingsarbejdet, som resultater, der - uden at være
tilsigtede - har deres udspring i dette.
- - -

14. Hvis udviklingsarbejdet ikke fører til resultater, som
låntagerne ønsker at disponere over, kan gælden til
lånefondet, herunder de påløbne renter, bortfalde mod, at
ejendomsretten til samtlige de ved udviklingsarbejdet
opnåede resultater overdrages til lånefondet.

15. Låntagerne er forpligtet til ved aftale med eventuelle
udenforstående, der deltager i udviklingsarbejdet eller bliver
bekendt med dets resultater, at sikre sig at være i stand til at
overdrage lånefondet ejendomsretten til samtlige resultater,
uanset om de er en direkte følge af udviklingsarbejdet, eller
om de - uden at være tilsigtede - har deres udspring i dette.
- - -

19. Så længe gælden ikke er betalt, må intet af de ved
udviklingsarbejdet opnåede resultater udnyttes uden for
Danmark uden lånefondets forudgående skriftlige samtykke.«

I overensstemmelse med lånevilkårene blev der hvert kvartal til
lånefondet indsendt udførlige rapporter over udviklingsarbejdet.
Disse rapporter blev udarbejdet af ingeniør P. E. Sørensen. Af
rapporten for januar kvartal 1971 fremgår bl. a., at der i England
var opnået godkendelse af en SSB sender af type B og af nogle
modtagere, og at det egentlige arbejde med fremstilling af en
prototype af en sender af type A var indledt efter afslutningen af
de foregående undersøgelser.
Siden 1968 havde ingeniør P. E. Sørensen ved siden af sin
ansættelse hos Espera A/S drevet en virksomhed i Skørping,
Skørping Radio og TV Service, og den 30. juni 1971 opsagde han
sin stilling hos Espera A/S til fratræden den 31. juli 1971, idet han
oplyste, at han ville fremstille stabiliserende strømforsyningsanlæg.
Der blev i forbindelse med opsigelsen talt om, at han fortsat
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som konsulent skulle bistå Espera A/S med færdigudviklingen af
projekterne. Da ingeniør P. E. Sørensen under et møde den 23.
august 1971 oplyste Espera A/S om, at han overvejede at starte
opbygning af et SSB apparat, blev tanken om konsulentbistand
straks opgivet.
Den 26. august 1971 meddelte S.P. Radio A/S's
generalrepræsentant i Tyskland telefonisk selskabet, at han var
blevet tilbudt skibsradioanlæg til en langt billigere pris end S.P.
Radio A/S's anlæg, og sagsøgeren var efter meddelelsen straks klar
over, at tilbudet måtte stamme fra ingeniør P. E. Sørensen. Den 9.
september 1971 udsendte ingeniør P. E. Sørensen, der nu drev sin
virksomhed under navnet Dancom, tilbud på levering fra januar
1972 af SSB skibsradioanlæg til brug i skibe under 300 tons.
Tilbudene blev bl. a. sendt til S.P. Radios forretningsforbindelser,

og de var vedlagt en brochure med fotografi af et sådant anlæg og
med specifikation af anlægget.
Under denne sag, der er anlagt den 25. oktober 1971, og for
hvilken parterne har vedtaget Østre Landsret som værneting, har
sagsøgerne Espera A/S og S.P. Radio A/S, Aalborg, nedlagt
følgende endelige påstande:
»Principalt:
Det statueres, at sagsøgte Firma DANCOM ved ingeniør P. E.
Sørensen og ingeniør Svend Hansen, Skørping, er uberettiget til at
fremstille og/eller sælge eller som samlet projekt udbyde SSB-
radiotelefonanlæg (sendere og modtagere) for frekvensområdet
1600-4200 Khz med maksimum antenneeffekt 100 watt DSB og
400 watt PEP (SSB), når der i disse anlæg er gjort brug af den
tekniske viden, tegninger, optegnelser eller andre erfaringer -
tekniske eller kommercielle - som sagsøgte P. E. Sørensen har
erhvervet under sin ansættelse som udviklingschef hos sagsøgeren
Espera A/S
- - -
Sagsøgte ikendes straf i medfør af lov nr. 158 af 31.5.1961
(ophavsretsloven) § 55, jfr. §§ 1, 2 og 49 samt lovbekendtgørelse
nr. 145 af 1.5.1959 (konkurrenceloven) § 11, jfr. § 17.
Endelig tilpligtes sagsøgte at betale til sagsøgeren kr. 2.500.000,00
med renter 5 pct. årlig af 500.000 kr. fra sagens anlæg og af
2.000.000 kr. fra den 28. marts 1973.
Subsidiært:
Det statueres, at sagsøgte er uberettiget til at fremstille, sælge eller
som samlet projekt udbyde SSB-radiotelefon-anlæg (sendere og
modtagere) for frekvensområdet 1600-4200 Khz med maksimum
antenneeffekt 100 watt DSB og 400 watt PEP (SSB), som kan
anvendes i større lystsejlere, fiskerfartøjer og mindre coastere, når
der i disse anlæg er gjort brug af den tekniske viden, tegninger,
optegnelser eller andre erfaringer - tekniske eller kommercielle -
som ingeniør Sørensen har erhvervet under sin ansættelse som
udviklingschef hos sagsøgeren Espera A/S.
Strafpåstand som under den principale påstand.
I erstatning tilpligtes sagsøgte at betale et mindre beløb efter
rettens skøn, jfr. bl. a. konkurrencelovens § 17, stk. 5, med renter
som ovenfor.«
Provinshandelskammeret har tiltrådt sagsanlægget i medfør af
konkurrencelovens bestemmelser.
Sagsøgte har påstået frifindelse.
Espera A/S fik gennem retten i Terndrup med virkning fra den
22. november 1971 nedlagt forbud mod, at firmaet Dancom ved
ingeniør P. E. Sørensen »fremstiller, sælger eller som samlet projekt
udbyder SSB-radiotelefonanlæg (sendere og modtagere) for
frekvensområdet 1600-4200 Khz med maksimum antenneeffekt
100 watt DSB og 400 watt PEP (SSB), som kan anvendes i større
lystsejlere, fiskerfartøjer og mindre coastere, når der i disse anlæg
er gjort brug af den tekniske viden, tegninger, optegnelser eller
andre erfaringer - tekniske eller kommercielle - som ingeniør
Sørensen har erhvervet under sin ansættelse som udviklingschef
hos rekvirenten Espera A/S.« Justifikationssagen vedrørende dette
forbud er i medfør af retsplejelovens § 286 blevet behandlet i
forbindelse med nærværende sag.
Under sagen har civilingeniør H. J. Bengaard og civilingeniør P.
Stangerup som syns- og skønsmænd besvaret et betydeligt antal
spørgsmål fra parterne om det af sagsøgte fremstillede
kystradiotelefonanlæg sammenholdt med Espera A/S's projekt til
et sådant anlæg (type A) ved ingeniør P. E. Sørensens fratræden
den 1. august 1971. Under domsforhandlingen har skønsmændene
vedstået deres svar og uddybet disse.
På et spørgsmål fra sagsøgeren har skønsmændene svaret, at de
ikke anser det for sandsynligt, at det udviklingsarbejde, som må
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være udført forinden udsendelsen af sagsøgtes salgsbreve af 9.
september 1971, kan være udført af en enkelt konstruktør inden
for en frist af 5 uger.
Som svar på et andet spørgsmål har skønsmændene udtalt, at det
må antages, at billedet i sagsøgtes brochure fra september 1971 af
et kystradiotelefonanlæg viser en attrap, der er fremstillet på et
relativt tidligt tidspunkt i udviklingsfasen.
På et spørgsmål fra sagsøgte om, hvor lang tid der normalt vil
medgå til at konstruere et anlæg som sagsøgtes, er der svaret:
»Tidsforbruget for en sådan konstruktionsopgave er så afhængigt
af
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konstruktørens personlige egenskaber og erfaring, de til rådighed
stående faciliteter og de tekniske og kommercielle krav,
konstruktøren stiller sig tilfreds med, at et skøn herover må have
meget vide grænser. Afhængigt af alle de nævnte faktorer skønnes
tidsforbruget fra beslutning til en første færdig laboratoriemodel
at kunne variere fra nogle få måneder til nogle år.
Elektronikcentralen bedømmer den tid, de ville anvende til
projektet til størrelsesordenen 6 ingeniørmåneder plus 6
teknikermåneder.«
Under domsforhandlingen har skønsmændene udtalt, at
udviklingsarbejdet for parternes kystradiotelefonanlægmå antages
at have været af samme størrelsesorden.
Som svar på spørgsmål fra sagsøgte har skønsmændene udtalt, at
der på nogle nærmere specificerede punkter er væsentlige forskelle
mellem de 2 anlæg, og som svar på spørgsmål fra sagsøgerne har
de erklæret, at der på andre specificerede punkter er væsentlige
ligheder mellem anlæggene.
På et spørgsmål fra sagsøgerne om, hvorvidt skønsmændene anser
det for sandsynligt, at der ved fremstillingen af Dancoms
kystradiotelefonanlæg er benyttet viden, som sagsøgte har erhvervet
sig ved sit treårige arbejde med udvikling af Espera SSB-
kystradiotelefonanlæg, er der svaret:
»Sagsøgtes radioanlæg anses for at svare til teknikkens nuværende
stade og udnytter hermed også viden, der stammer fra det
omhandlede tidsrum. Selv om en stor del af denne viden er offentligt
tilgængelig gennem bøger, tidsskrifter og publikationer fra
myndigheder og komponentfabrikanter, og således kan erhverves
ved hjemmestudium, må det anses for overvejende sandsynligt, at
en professionelt beskæftiget specialist erhverver en sådan viden på
sin arbejdsplads.
Sammenligningen mellem Esperas og Dancoms anlæg viser
imidlertid ikke flere lighedspunkter i de konstruktionsmæssige
løsninger end normalt for to uafhængige fabrikater. Viden om
specifikke udviklingsresultater, der har fundet anvendelse i
sagsøgerens udstyr, synes kun i ringe omfang at være anvendt ved
fremstillingen af sagsøgtes udstyr.«
Om et punkt, nemlig konstruktionen af strømforsyningen, har
skønsmændene udtalt, at det ikke er sandsynligt, at et anlæg, der
blev konstrueret uden kendskab til Espera A/S's projekt, ville udvise
såmange lighedermed dette projekts strømforsyning, som sagsøgtes
anlæg gør.
Under domsforhandlingen har skønsmændene oplyst, at der i
begge anlæg er anvendt dyb styrerille i variometeret, og at denne
konstruktion er ny for dem, og at de derfor også på dette punkt
finder en særegen lighed mellem projekterne.
Under sagen er der afgivet partsforklaring af ingeniør P. E.
Sørensen og ingeniør Svend Hansen og vidneforklaring af fabrikant
Simon Petersen, Aalborg, ingeniør Ole Simon Petersen, Aalborg,
prokurist Holger Kaasby Johansen, Aalborg, ingeniør Per
Kortegaard, Aalborg, ingeniør Erik Thorvald Frederiksen, Aalborg,
ingeniør Erik Kurt Poulsen, Drastrup, elektrotekniker Ole Olsen,

Silkeborg, ingeniør Gert Wolff, Skørping, ingeniør Erik Sørensen,
Aalborg, ingeniør Christian Cramer, Romdrup, tekniker Berndt
Bachholtz, Aalborg, uddeler Harly Fuglsang Nielsen, Skørping,
civilingeniør Søren Trier, København, og ingeniør Henry Falborg
Larsen, København.
Ingeniør P. E. Sørensen har bl. a. forklaret, at han under sin
ansættelse hos ingeniørfirmaet M. P. Pedersen var med til at
færdiggøre nogle SSB anlæg til Grønlands tekniske tjeneste og
derefter deltog i udviklingsarbejde vedrørende SSB sendere. Hos
Espera A/S så han ikke ansøgningen til lånefondet og vidste ikke,
at selskabet søgte lån derfra, men Simon Petersen fortalte en dag,
at selskabet havde fået et lån på 1 million kr. Han har ikke set
lånekontrakten eller hørt om dens indhold, og han var derfor ikke
bekendt med bestemmelsen om, at udviklingsarbejdet skulle holdes
hemmeligt. Da han fratrådte stillingen hos Espera A/S, medtog han
ingen tegninger, måleresultater eller andet materiale. Tanken om
selv at fremstille SSB anlægmodnedes i august 1971, og han lavede
en tom attrap og fik den fotograferet til brug i brochuren.
Specifikationerne i denne er blot en angivelse af myndighedernes
krav. Han sendte salgsbrevene og brochurerne ud for at undersøge,
om der på markedet var interesse for et sådant anlæg. Adresserne
til udsendelsen fik han fra et firma, der fremstiller mikrofoner, og
senere har han også fået adresser på kundeemner gennem
Udenrigsministeriet og fra andre kilder. Han har ikke benyttet S.P.
Radios fortegnelse over selskabets forhandlere. Det viste sig
omgående, at der var interesse for anlægget, og udviklingsarbejdet
hos Dancom startede i september 1971. Der blev arbejdet på det
16 timer om dagen, og Dancom havde sit første anlæg færdigt i
foråret 1972, da det blev indsendt til Post- og Telegrafvæsenet til
godkendelse. Der var da brugt over 10.000 timer på
udviklingsarbejdet. Dancom har uanset fogedforbudet fremstillet
anlæg til salg. Han har ikke under konstruktionen af Dancoms
anlæg benyttet viden eller erfaringer fra sin ansættelse hos Espera
A/S, og han har om de af skønsmændene anførte ligheder mellem
strømforsyningerne og variometrene forklaret, at han allerede
forinden sin ansættelse hos Espera A/S havde set sådanne
konstruktioner.
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Ingeniør Svend Hansen har bl. a. forklaret, at han sidst i august
1971 blev bortvist fra sin stilling hos sagsøgerne, og at han derefter
fik ansættelse hos Dancom. Han indskød penge i firmaet og blev
i december 1971 optaget som kompagnon. Han og ingeniør P. E.
Sørensen havde i foråret 1971 drøftet tanken om at oprette deres
eget firma på grund af utilfredshedmed forholdene hos sagsøgerne.
Fabrikant Simon Petersen har forklaret, at han vil tro, at ingeniør
P. E. Sørensen har set både ansøgningen til lånefondet og
lånekontrakten. I hvert fald blev låneansøgningen udformet efter
samtaler med P. E. Sørensen, og lånekontrakten blev i februar 1969
gennemgået punkt for punkt på et møde, hvori P. E. Sørensen
deltog.
Ingeniør Ole Simon Petersen, der er søn af fabrikant Simon
Petersen, har forklaret, at lånekontrakten blev gennemgået punkt
for punkt under et møde med P. E. Sørensen og prokurist Kaasby
Johansen. Vidnet deltog under P. E. Sørensens ledelse i
udviklingsarbejdet hos Espera A/S med hensyn til det mekaniske
konstruktionsarbejde. Erfaringerne fra udviklingsarbejdet blev
samlet i 10 mapper i udviklingsafdelingen. Der opstod nogen panik
hos sagsøgerne, da P. E. Sørensen opsagde sin stilling. Vidnet
spurgte ham om de resterende problemer vedrørende
kystradiotelefonianlægget (anlægget af type A). P. E. Sørensen
svarede, at ingeniør Erik Sørensen kunne gøre modtagerdelen
færdig, og at senderdelen var så langt fremme, at man om 4måneder
kunne have en model færdig til fremsendelse til Post- og
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Telegrafvæsenet til godkendelse. Midt i august 1971 konstaterede
vidnet, at den væsentligste del af materialet vedrørende senderdelen
til kystradiotelefonianlægget manglede i mapperne. Det var derfor
ikke muligt at få dette anlæg færdigt i løbet af 4 måneder, men
Espera A/S måtte konstruere en ny sender, hvilket medførte et
meget betydeligt arbejde og en betydelig forsinkelse af projektet.
Dancoms anlæg er på ét punkt bedre end sagsøgernes, idet det har
automatisk afstemning.
Prokurist Kaasby Johansen har forklaret, at ansøgningen til
lånefondet var baseret på oplysninger fra P. E. Sørensen, og at
lånekontrakten i februar 1969 blev nøje gennemgået med ham.
Vidnet har i maj 1969 udlånt lånekontrakten til P. E. Sørensen. S.P.
Radio A/S har en trykt fortegnelse over selskabets forhandlere, og
i 3 tilfælde har Dancom udsendt salgsbreve til sådanne forhandlere
med samme fejl som i adresseringen i S.P. Radios fortegnelse.
Ingeniør Per Kortegaard har forklaret, at han midt i august 1971
tiltrådte en stilling i Esperas udviklingsafdeling. I de mapper, der
var i afdelingen, var der et diagram over modtagerdelen, men ingen
beregninger og kunmeget få måleresultater. Vidnet rekonstruerede
det manglende materiale af hensyn til godkendelsen af anlægget,
og han mener, at omkring 80 pct. af arbejdet med modtageren er
blevet rekonstrueret.
Ingeniør Erik Thorvald Frederiksen har forklaret, at han den 2.
november 1971 tiltrådte en stilling hos sagsøgerne og kom til at
arbejde med senderdelen. Der var ikke i mapperne materiale nok
til konstruktion af senderen, og han gennemregnede kredsløbene
og gennemmålte anlægget.
Ingeniør Erik Kurt Poulsen har forklaret, at han den 1. oktober
1971 tiltrådte hos sagsøgerne, hvor han overtog ledelsen af
udviklingsafdelingen. Konstruktionsmapperne i afdelingen var efter
vidnets opfattelse mangelfulde.
Ingeniør Gert Wolff har forklaret, at han var ansat hos sagsøgerne
fra januar 1969 til november 1971, da han hørte op, fordi han ikke
ønskede at gå ind på en konkurrenceklausul, som sagsøgerne
forelagde ham. Han fik derefter ansættelse hos sagsøgte. Han var
hos sagsøgerne med til at konstruere SSB senderen af type B. Der
er ikke forsvundet materiale vedrørende denne sender fra mapperne,
og han har heller ikke hørt om, at der iøvrigt skulle mangle
materiale i mapperne.
Ingeniør Erik Sørensen har forklaret, at han var ansat hos
sagsøgerne fra 1969 til 1. september 1971, hvorefter han arbejdede
for sagsøgte. Han var hos sagsøgerne med til at udvikle et SSB
anlæg. Konstruktionsgrundlaget var diagrammer, og der blev ikke
foretaget mange beregninger. Derimod foretog man en mængde
målinger, og resultaterne af disse blev indsat i mapperne. Inden sin
fratræden instruerede vidnet ingeniør Kortegaard i anlæggets
konstruktion på grundlag af materialet i mapperne. Der er ikke hos
Dancom anvendt skriftligt materiale fra sagsøgerne. Hos Dancom
blev der udført meget overarbejde.
Ingeniør Christian Cramer har forklaret, at han var ansat hos
sagsøgerne fra juni 1969 til december 1971, da han fik ansættelse
hos sagsøgte.
Tekniker Berndt Bachholtz har forklaret, at han fra august 1970
til oktober 1972 var ansat på sagsøgernes udviklingslaboratorium.
Han er nu ansat hos sagsøgte. Han har intet kendskab til, at der
skulle mangle konstruktionsmateriale hos sagsøgerne, men har hørt
udtalelser derom af ingeniør Frederiksen. Der blev ikke udarbejdet
redegørelser over foretagne undersøgelser hos sagsøgerne.
Civilingeniør Trier og ingeniør Falborg Larsen har forklaret, at
de i ingeniørfirmaet M. P. Pedersen har arbejdet sammen med
ingeniør P. E. Sørensen. Han var beskæftiget i afdelingen for
udvikling af skibsradioudstyr og har gennem denne
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beskæftigelse erhvervet sig en betydelig »know how« vedrørende
sådant udstyr.
Sagsøgerne har under sagen anført, at sagens hovedproblem er,
hvorvidt sagsøgte ingeniør P. E. Sørensen efter sin fratræden som
udviklingschef hos Espera A/S på uberettiget måde har gjort brug
af den »know how« eller de bedrifthemmeligheder, som han under
sit flerårige udviklingsarbejde hos Espera har erhvervet sig. Til
støtte for at P. E. Sørensen har gjort en sådan uberettiget brug af
sagsøgernes »know how«, og dermed til støtte for påstanden om,
at det sagsøgte firma kendes uberettiget til at fremstille og/eller
sælge visse SSB radiotelefonanlæg, har sagsøgerne henvist til, at
Dancom allerede ca. 5 uger efter P. E. Sørensens fratræden kunne
udsende en trykt salgsbrochure med fotografi af et sådant anlæg
og med angivelse af dets tekniske specifikationer. Der fandtes i
1971 ikke seriefremstillede SSB radiotelefonanlæg på markedet,
og det er helt utænkeligt, at en enkelt ingeniør i løbet af så kort et
tidsrum som ca. 5 uger skulle kunne nå at indsamle oplysninger
om de forskellige europæiske landes krav til sådanne anlæg, at
samarbejde disse krav, at konstruere et sådant kompliceret anlæg
og at få fremstillet en prototype til affotografering. Selvom
fotografiet af denne prototype viser visse forskelligheder fra
Dancoms endelige anlæg, så fremgår det dog af fotografiet og af
andre tekniske oplysninger i sagen, at Dancom i begyndelsen af
september 1971 var så langt fremme med konstruktionen af sit
anlæg, at der ikke kan være tvivl om, at ingeniør P. E. Sørensen
under konstruktionen af Dancoms anlæg har gjort brug af den viden
og de erfaringer, som han havde erhvervet sig under sin deltagelse
i Esperas flerårige udviklingsarbejde. Dette fremgår også af, at der
på en lang række væsentlige punkter er store ligheder mellem
Esperas projekt ved P. E. Sørensens fratræden og Dancoms anlæg.
De har samme kanaltal, samme bølgeområder, har begge indbygget
en almindelig variabel radiomodtager og pejleudstyr, de har næsten
samme mellemfrekvens, samme udgangseffekt og samme
lavfrekvens, uden at dette følger af de af myndighederne stillede
krav eller almindeligvis anvendes. Hertil kommer de af
skønsmændene påviste særegne ligheder ved strømforsyningen og
den dybe styrerille i variometeret. At der også er fundet forskelle
mellem anlæggene er ikke noget bevis for, at P. E. Sørensen ikke
har benyttet sagsøgernes »know how« under sit eget
konstruktionsarbejde.
Sagsøgerne gør videre gældende, at ingeniør P. E. Sørensen i
februar 1969 blev gjort bekendt med lånekontraktens indhold og
derfor vidste, at udviklingsresultaterne skulle hemmeligholdes, og
at han klart må have indset, at hans brug af Esperas
udviklingsresultater under Daacoms konstruktionsarbejde var en
uberettiget brug af Esperas »know how«.
Vedrørende strafpåstanden har sagsøgerne anført, at det efter de
afgivne forklaringer må lægges til grund, at P. E. Sørensen ved sin
fratræden har medtaget notater, beregninger og målinger m. v. fra
de omtalte mapper for at bruge dem i sit eget firma, og at dette er
strafbart efter de anførte bestemmelser i ophavsretsloven. Under
alle omstændigheder må hans adfærd være strafbar efter
konkurrencelovens § 11.
Som grundlag for erstatningskravet har sagsøgerne henvist til
konkurrencelovens §§ 11 og 15 og til almindelige
retsgrundsætninger. Med hensyn til erstatningskravets størrelse har
sagsøgerne anført, at rekonstruktionen af det materiale, som P. E.
Sørensen tog med til Dancom, har kostet ca. 200.000 kr., at
færdiggørelsen af sagsøgernes anlæg til mindre skibe som følge af
P. E. Sørensens adfærd blev forsinket ca. 1 år, hvilket har medført
et nettotab på ca. 1.800.000 kr., og at Dancom ved henvendelserne
til sagsøgernes forretningsforbindelser yderligere har skadet
sagsøgernes forretningsmæssige stilling overfor disse.
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Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden i første række
anført, at ingeniør P. E. Sørensen ikke ved konstruktionen af
Dancoms anlæg har benyttet sagsøgernes »know how«, men at han
har konstrueret et nyt og selvstændigt anlæg. Efter retspraksis er
det afgørende, om Dancoms anlæg er en efterligning af det hos
sagsøgerne projekterede anlæg. Efter skønserklæringen kan
Dancoms anlæg ikke betegnes som en sådan efterligning, idet
skønsmændene har påvist betydelige forskelle mellem anlæggene,
og idet de fundne ligheder kan forklares ud fra den bestående
tradition for konstruktion af maritime radioanlæg. Som det fremgår
af skønsmændenes svar, viser det i september 1971 tagne fotografi
af Dancoms anlæg dette på et tidligt stade af konstruktionen, og
anlægget var først færdigkonstrueret i foråret 1972, efter at der hos
Dancom var udført et meget betydeligt selvstændigt
konstruktionsarbejde. Sagsøgerne har således ikke godtgjort, at der
til Dancoms anlæg er benyttet »know how« fra sagsøgerne, men
P. E. Sørensen har blot anvendt sin særlige tekniske dygtighed
inden for det pågældende område, og det er en lovlig form for
konkurrence. Der findes heller ikke i dansk ret noget forbud mod,
at en funktionær starter et konkurrerende firma. Vil en arbejdsgiver
beskytte sig mod senere konkurrence fra sine ansattes side, må han
i ansættelsesaftalerne få optaget konkurrenceklausuler. Sagsøgte
har
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videre bestridt, at P. E. Sørensen eller andre har medtaget skriftligt
materiale fra Espera eller S.P. Radio eller at have benyttet
sidstnævnte selskabs leverandørfortegnelse.
Retten finder det ved den stedfundne bevisførelse godtgjort, at
ingeniør P. E. Sørensen i 1969 er blevet gjort bekendt med vilkårene
for lånet fra Erhvervslånefonden. Det findes derimod ikke mod de
sagsøgtes benægtelse bevist, at de ved deres fratræden fra
sagsøgerne harmedtaget skriftligt materiale vedrørende sagsøgernes
projekterede anlæg, eller at Dancom ved udsendelsen af sine
salgsbreve har brugt S.P. Radios fortegnelse over selskabets
forhandlere.
Retten finder videre at måtte lægge til grund, at Dancoms anlæg
ikke var færdigkonstrueret ved udsendelsen af salgsbrevene og
brochurerne den 9. september 1971, men at der i den følgende tid
udførtes et ikke ubetydeligt konstruktionsarbejde hos Dancom.
Men uanset dette finder retten at måtte lægge til grund, at der ved
konstruktionen af Dancoms anlæg er gjort brug af viden og
erfaringer, som P. E. Sørensen har erhvervet sig under sin flerårige
ledelse af Esperas arbejdemed udvikling af SSB anlæg. Baggrunden
for denne antagelse er især den omstændighed, at Dancom allerede
5 uger efter P. E. Sørensens fratræden kunne udsende salgsbreve
med fotografi og specifikationer, men også de mange
lighedspunkter, der ikke er en følge af myndighedernes krav, og
hvoraf i hvert fald 2 efter skønsmændenes udsagn ikke kan forklares
som almindelige konstruktioner indenfor området.
Retten finder det således godtgjort, at sagsøgte uberettiget har
gjort brug af »know how« tilhørende sagsøgerne.
Sagsøgernes påstand om at få sagsøgte kendt uberettiget til at
fremstille og/eller sælge visse radiotelefonanlæg findes ikke at
kunne tages til følge, fordi påstandens beskrivelse af de anlæg, der
skal være omfattet af forbudet, er for ubestemt.
Påstanden om idømmelse af straf i medfør af ophavsretsloven kan
ikke tages til følge, da det som ovenfor anført ikke findes bevist,
at der hos sagsøgte er gjort brug af optegnelser eller andet skriftligt
materiale fra sagsøgerne.
Derimod findes ingeniør P. E. Sørensen skyldig til straf efter
konkurrencelovens § 11, idet han forsætligt har krænket det ved
hans ansættelse som chef for Esperas udviklingsafdeling etablerede
tillidsforhold ved efter sin fratræden ubeføjet at have benyttet

Esperas driftshemmeligheder i sin egen virksomhed. Straffen findes
at burde bestemmes til en bøde på 5.000 kr. med en
forvandlingsstraf af hæfte i 30 dage.
Der findes ikke grundlag for at idømme sagsøgte ingeniør Svend
Hansen straf.
Efter det anførte findes sagsøgte at have pådraget sig
erstatningsansvar over for sagsøgerne ved den uberettigede brug
af sagsøgernes »know how«. Ved erstatningens udmåling findes
der ikke at kunne tages hensyn til, at sagsøgernes projekt blev
forsinket på grund af ingeniør P. E. Sørensens opsigelse, men
erstatning kan kun tilkendes for det tab, som påføres sagsøgerne
gennem sagsøgtes brug af deres »know how«. Dette tab findes
skønsmæssigt at kunne ansættes til 200.000 kr. med renter som
påstået.
I sagsomkostninger bør sagsøgte betale 30.000 kr. til sagsøgerne,
hvorved hensyn er taget til, at sagsøgerne har haft skønsudgifter
på 16.000 kr.
- - -
Højesteret
Højesterets dom.
Den indankede dom er afsagt af Østre Landsret.
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Spleth, Tamm, H. A.
Sørensen, Vetli, Helga Pedersen, Urne og Høeg.
For Højesteret har appellanterne principalt påstået frifindelse.
Subsidiært har de påstået frifindelse over for de indstævntes neden
for nævnte påstand om, at de i nærmere angivet omfang skal standse
fremstilling og salg m. v. af deres omhandlede SSB
radiotelefonianlæg, samt nedsættelse af den idømte erstatning efter
rettens skøn.
Appellanten P. E. Sørensen har påstået frifindelse, subsidiært
nedsættelse af den ham idømte bøde.
De indstævnte har principalt påstået stadfæstelse, dog med den
ændring, at appellanterne kendes uberettigede til at fremstille, sælge
eller som samlet projekt Udbyde deres SSB radiotelefonianlæg
(sendere ogmodtagere) som de til Post- og Telegrafvæsenet i foråret
1972 indleverede og senere af Post- og Telegrafvæsenet godkendte
Dancom-anlæg, når disse indeholder en lang række nærmere
angivne specifikationer og elementer, der er lighedspunkter med
de indstævntes anlæg T121/R105 i den stand, hvori disse befandt
sig den 3. august 1971. Subsidiært har de indstævnte påstået
dommen stadfæstet.
De indstævnte har ikke for Højesteret gentaget deres anbringende
om, at ophavsretsloven er overtrådt.
Det i dommen nævnte fogedforbud blev ophævet ved Østre
Landsrets dom af 6. juli 1973 i justifikationssagen, idet det fandtes
at være for ubestemt. En iværksat anke af denne afgørelse er hævet.
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Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger
og foretaget nye afhøringer samt afgivet en ny udførlig
skønserklæring af professor, civilingeniør Harald Peulicke og
direktør, civilingeniør P. C. Beyer.
Som indledning til besvarelsen af de stillede spørgsmål har
skønsmændene generelt skitseret det fuldstændige udviklingsforløb
for et nyt elektronisk produkt, som i omfang og kompleksitet svarer
til sender eller modtager i parternes to anlæg (idé,
grundspecifikation, laboratoriemodel, prototype, pilotserie). De
har angivet, at der hertil vil medgå 10-15000 arbejdstimer
(eksklusive »produktive timer« anvendt på pilotserien) strækkende
sig over 2-4 år. »Varigheden af de enkelte faser kan variere meget
fra tilfælde til tilfælde og især måske fra firma til firma. Medens
der på den ene side ikke er nogen grænse for, hvor længe
afslutningen af et udviklingsarbejde kan trækkes ud, viser praksis,
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at man på den anden side meget hurtigt når en grænse for, hvor
meget en udviklingsproces kan afkortes tidsmæssigt ved hjælp af
yderligere mandskab og/eller ressourcer. Dels er det meget
begrænset, hvor mange konstruktører der med fordel kan arbejde
på en sådan opgave, og dels er mange aktiviteters tidsforløb
afhængig af eksterne forhold, som man ikke selv kan styre. Dette
er baggrunden for, at man ikke kan gennemføre den komplette
udviklingsproces fra idé til produktionsstart på mindre end cirka
to år.«
Skønsmændene har svaret bekræftende på et spørgsmål fra de
indstævnte, om udviklingstiden for et produkt som omhandlede
anlæg uanset den på laboratoriet præsterede arbejdsmængde
erfaringsmæssigt mindst andrager 1«-2 år, forudsat at
udviklingsarbejdet starter helt fra grunden.
Det nærmere specificerede udviklingsarbejde, der kan antages at
måtte være udført inden udsendelsen af brochurer m. v. som det af
appellanterne den 9. september 1971 udsendte materiale, har
skønsmændene anslået til en varighed af mindst tre måneder for
en enkelt konstruktør. På grundlag af overensstemmelsen mellem
beskrivelserne i appellanternes nævnte akkvisitionsmateriale og
det anlæg, som i foråret 1972 forelagdes myndighederne til
godkendelse, antager de, at en overvejende del af det oven for
nævnte arbejde må have været tilendebragt den 9. september 1971.
Om en række nærmere angivne lighedspunkter mellem de
indstævntes og appellanternes apparater har skønsmændene udtalt,
at det drejer sig om velkendte konstruktioner og komponenter, der
benyttes af veluddannede og erfarne konstruktører på området. Om
en del af disse ligheder udtaler skønsmændene, at de sandsynligvis
ikke ville have foreligget i samme omfang, hvis appellanternes
konstruktion var sket uden benyttelse af knowhow fra de indstævnte,
eller at de næppe ville være fremkommet i den foreliggende
kombination uden kendskab til de indstævntes konstruktion.
Fem dommere - Tamm, H. A. Sørensen, Vetli, Helga Pedersen
og Urne - udtaler:
Appellanten P. E. Sørensen har ved sit flerårige arbejde som leder
af udviklingen af SSB-skibsradioanlæg for de indstævnte fået et
indgående kendskab til de i virksomheden indvundne erfaringer
med hensyn til de specielle anlægstyper, som han arbejdede på at
udvikle. Denne viden omfattede ikke blot, hvilke konstruktioner
og komponenter der var hensigtsmæssige, men også hvilke
fremgangsmåder erfaringen havde vist burde undgås. En sådan
viden, der udgjorde et supplement til Sørensens tidligere erhvervede
almene viden på området, ville ved tilrettelæggelse af fremstilling
og salg af anlæg af disse typer være af væsentlig værdi, idet den
kunne overflødiggøre kostbare og tidkrævende undersøgelser og
forkorte det tidsrum, der var nødvendigt til at udvikle anlægget.
Der må således gives de indstævnte medhold i, at den sum af viden,
som Sørensen havde erhvervet under sit udviklingsarbejde hos de
indstævnte, har været af betydning for mulighederne for hurtigt at
kunne fremstille radiotelefonianlæg med tilsvarende funktion som
de indstævntes.
Når appellanterne allerede den 9. september 1971 - lidt over en
måned efter Sørensens fratræden af stillingen hos de indstævnte -
kunne fremsende salgsbreve og brochurer vedrørende et af
appellanterne udviklet anlæg og i den følgende tid kunne fremme
udviklingsarbejdet med så stor hast som sket og derved komme de
indstævnte i forkøbet, må det således lægges til grund, at
appellanterne har nydt fordel af Sørensens under arbejdet for de
indstævnte erhvervede viden. Dette bestyrkes også af de af
skønsmændene fremsatte udtalelser om det tidsrum, en udvikling
af et sådant anlæg kræver, og af oplysningerne om lighedspunkter
mellem appellanternes og de indstævntes anlæg.

Appellanten Sørensenmåtte være klar over, at hemmeligholdelsen
af de hos de indstævnte indvundne resultater var af overordentlig
betydning for dem, og han havde efter sin stilling som leder af
udviklingsarbejdet en særlig pligt til at respektere dette. Ved at
benytte denne fortrolige viden som sket findes han at have overtrådt
konkurrencelovens § 11, jfr. nu markedsføringslov nr. 297 af 14.
juni 1974 § 9, jfr. § 19. Den forskyldte straf findes passende fastsat.
Det tiltrædes endvidere, at appellanterne er erstatningsansvarlige
for det tab, som de har påført
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de indstævnte ved på den anførte måde at forskaffe sig et uberettiget
forspring i konkurrencen, jfr. herved også konkurrencelovens § 15.
Der findes ikke at være grundlag for at nedsætte den tilkendte
erstatning.
Da appellanternes retsbrud i det væsentlige karakteriseres ved, at
de har skaffet sig et tidsmæssigt forspring ved udviklingen af deres
anlæg, findes der ikke nu efter flere års forløb at være grundlag for
at forbyde dem - i modsætning til andre fabrikanter - at fremstille
anlæg, der indeholder de i påstanden nævnte lighedspunkter med
de indstævntes anlæg. De indstævntes herpå rettede påstand vil
allerede af denne grund ikke kunne tages til følge.
Disse dommere stemmer herefter for at stadfæste dommen samt
for at pålægge appellanterne i sagsomkostninger for Højesteret at
betale 30.000 kr. til de indstævnte.
To dommere - Spleth og Høeg - der i øvrigt er enige med flertallet,
udtaler med hensyn til spørgsmålet om anvendelse af
konkurrencelovens § 11:
De erfaringer, der blev indvundet ved arbejdet med udviklingen
af SSB-anlæggene, kan ikke hver for sig anses som nogen
hemmelighed, og det findes betænkeligt at fortolke
straffebestemmelsen i konkurrencelovens § 11, der anvendte
udtrykkene: »forretnings- eller driftshemmeligheder«, så
vidtgående, at den samlede sum af indvundne erfaringer anses
dækket af disse ord.
Disse dommere stemmer derfor for at frifinde appellanten
Sørensen for strafpåstanden.
Der vil være at give dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom bør ved magt at stande.
I sagsomkostninger for Højesteret betaler appellanterne, Firma

Dancom ved ingeniør P. E. Sørensen og ingeniør Svend Hansen,
30.000 kr. til de indstævnte, Espera A/S og S.F. Radio A/S.
Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesteretsdoms

afsigelse.
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U.1996.1514Ø

Ø.L.D. 3. september 1996 i anke 14. afd. nr. S-1321-96
(Grønning Nielsen, Morving, Birgit Skriver(kst.).

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2 (adv. Niels-Ulrik Kopp, København, e.o.).

Markedsret 1.6 Strafferet 29.9
Opsagt ansat, som tog dokumenter med hjem, idømt
bødestraf efter markedsføringsloven.

♦ Opsagte medarbejdere tog bl.a. et antal kundejournaler med
hjem. De regnede med i løbet af kort tid at få nyt arbejde i
andre speditionsfirmaer. Efter markedsføringslovens §10, stk.
2, idømtes de bødestraffe.1

Af sagen fremgik, at 26-årig T1 og 27-årig T2 var tiltalt for
overtrædelse af markedsføringslovens §10, stk. 2, jf. den tidligere
gældende lovbekendtgørelse nr. 594 af 27. juni 1992, §9, stk. 2,
ved en dag i september 1994 i forening, som ansatte i et
speditionsfirma, uberettiget at have viderebragt eller benyttet
erhvervsmæssige hemmeligheder tilhørende firmaet, idet de hjemtog
følgende dokumenter:
a. Diverse prislister og et enkelt originaldokument.
b. Manual tilhørende virksomheden.
c. Konkrete sager og tilbud til blandt andet faste kunder.
d. Agentliste over samarbejdspartnere samt liste over priser for
fragt til USA. e. 3 stk. sagsmapper indeholdende konkrete sager i
original.
f. Rederikontrakter, arbejdsmanualer, en konkret sag i original
samt diverse sagskopier og et større antal kundejournaler i original.
g. Kopi af tilbud til kunder, manualer og tilbud.
h. Konkrete originalsager.
i. Divserse prislister og tilbud på fragt, konkrete sager ogmanualer.
Under byretssagen forklarede kriminalassistent A, at han blev
beordret hvervet at være sagsbehandler på nærværende sag. Han
modtog ikke selv anmeldelsen, men har læst anmeldelsen igennem
og snakket med direktøren og en medarbejder C den 14. september
1994. Han tog ud til virksomheden sammenmed en kollega og bad
om at komme til at tale med de mistænkte, og de mistænkte blev
afhørt på hvert sit direktørkontor. Vidnet afhørte tiltalte T1. Denne
bekræftede over for ham, at hun havde en række dokumenter i
hjemmet. Årsagen var, at der var tvist med virksomheden. Hun
havde søgt andet arbejde og havde fået andet arbejde. For at
bedrestille sig selv på det andet arbejde havde hun taget
dokumenterne med hjem, og hun ville anvende dokumenterne i
den nye virksomhed. Der var tale om dokumenter om priser m.v.
Herved ville hun kunne give et bedre tilbud end den nuværende
arbejdsgiver. Han mener ikke, at han kan have misforstået dette.
De tiltalte T1 og T2 skulle have lejlighed til at afgive yderligere
forklaringer og gennemlæse deres forklaringer, hvilket skete på et
senere tidspunkt, hvor vidnet var hos de tiltalte. Her havde de den
tilføjelse, at de havde taget dokumenter med hjem på grund af, at
der var et fagligt arbejde med dokumenterne. Dette havde vidnet
ikke tidligere hørt fra dem. I forbindelse med afhøringen på
virksomheden havde vidnet taget §9 i markedsføringsloven med,
og han rejste sigtelse efter §9, stk. 1.

Kriminalassistent B forklarede, at han forestod afhøringen af T2
på virksomhedens adresse. Da tiltalte blev sigtet for forholdet,
sagde han, at han intet kendte til forholdet, men efter en pause i
afhøringen oplyste han, at det var rigtigt, at han havde taget nogle
papirer med hjem. Vidnet husker ikke formålene hermed.
Vidnet bemærkede, foreholdt hvad han har skrevet i
politirapporten, at det er rigtigt, hvad der står deri. Han husker nu,
at formålet var, at tiltalte ville søge nyt job som speditør og for at
bevise, at han havde gode kontakter. Han havde eller agtede, at
overlade de indhentede bilag til den nye arbejdsgiver for at vise
sin duelighed. Der var tale om en prisliste. Han skrev rapporten i
forlængelse af afhøringen. Der er i hvert fald ikke tale om, at der
er gået flere dage.
Ved Tårnby Rets dom af 6. marts 1996 blev de tiltalte frifundet.
Som begrundelse anførtes:
Retten finder det ikke bevist, at de tiltalte har benyttet eller
videregivet de oplysninger, de er kommet i besiddelse af. Der
lægges ved afgørelsen vægt på, at de tiltalte stadig var ansat og
arbejdede i virksomheden, da de blev fundet i besiddelse af
oplysninger, der i øvrigt hørte til deres ansættelsesområde.
Østre Landsret
Østre Landsrets dom.
Tårnby Rets dom af 6. marts 1996 er anket af anklagemyndigheden
med påstand om domfældelse
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efter anklageskriftet. Anklagemyndigheden har for landsretten alene
gjort gældende, at de tiltalte er skyldige i forsøg på overtrædelse
af markedsføringslovens §10, stk. 2, idet de hjemtog de i
anklageskriftet nævnte dokumenter for eventuelt senere ubeføjet
at viderebringe eller benytte dokumenterne.
De tiltalte T1 og T2 har nedlagt påstand om frifindelse.
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte
og vidnerne C, D, kriminalassistent A og kriminalassistent B, der
alle i det væsentlige har forklaret som for byretten.
De forklaringer, der er afgivet i byretten af E, F og G, er
dokumenteret i medfør af retsplejelovens §965 c, stk. 4.
4 voterende finder det gennem bevisførelsen for landsretten
godtgjort, at tiltalte T1 efter aftale med tiltalte T2 (en dag
i)september 1994 tog en del af de i anklageskriftet nævnte
dokumenter, herunder et antal kundejournaler, med hjem, at dette
skete for eventuelt senere ubeføjet at viderebringe eller benytte
dokumenterne, og at i hvert fald kundejournalerne må anses som
virksomhedens erhvervshemmeligheder. Der lægges herved navnlig
vægt på kriminalassistenternes forklaringer om, hvad de tiltalte
forklarede den 14. september 1994, samt på vidnet D's forklaring
og på karakteren ogmængden af det materiale, som de tiltalte havde
på deres bopæl på et tidspunkt, hvor de var opsagt og regnede med
i løbet af kort tid at få nyt arbejde i andre speditionsfirmaer.
Disse voterende stemmer for i det nævnte omfang at anse de tiltalte
for skyldige i forsøg på overtrædelse af markedsføringslovens §10,
stk. 2.
2 voterende finder det ikke godtgjort, at de tiltaltes formål med
at have en del af virksomhedens papirer hjemme var for eventuelt
senere ubeføjet at viderebringe eller benytte papirerne, og stemmer
derfor for at stadfæste dommen.
Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.
Der har været enighed om at fastsætte straffen for hver af de tiltalte
efter markedsføringslovens §10, stk. 2, jf. straffelovens §21, jf.
markedsføringslovens §22, stk. 4, til en bøde på 5.000 kr. med
forvandlingsstraf af hæfte i 8 dage.
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