
  
  

 

MISBRUGER ANDRE DIT VAREMÆRKE? 

Som indehaver af et varemærke, kan man 
forhindre andre at benytte lignende og identiske 
mærker på markedet.  
 
Det er imidlertid vigtigt, at man hurtigt griber ind, 
når man oplever, at andre benytter lignende eller 
identiske mærker. 
 
Skriftlig advarsel 

Hvis dit varemærke krænkes, er der typisk flere 
reaktionsmuligheder, som må tilpasses den 
konkrete situation. 
 
Er der tale om en ”utilsigtet” krænkelse, er det ofte 
tilstrækkeligt at sende en skriftlig advarsel til den 
krænkende part ved en såkaldt påkravsskrivelse. 
 
Er der derimod tale om en mere ondsindet og 
eventuelt vedvarende trussel, vil der ofte være 
behov for en mere robust reaktion gennem 
retssystemet. 
 
Midlertidigt forbud  

Du kan få nedlagt et såkaldt midlertidigt forbud 
og/eller påbud gennem retssystemet, hvis dit 
varemærke misbruges. Det kan for eksempel være 
i tilfælde, hvor salg af varemærkeforfalskede 
produkter hurtigt skal bremses. 
 
Med et midlertidigt forbud kan du stoppe den 
krænkende part i at producere, sælge, importere, 
og udbyde varer og tjenesteydelser under det navn 
eller mærke, som krænker dit varemærke. 
 
For at der kan nedlægges et midlertidigt forbud 
og/eller påbud, er det imidlertid en forudsætning, 
at:  

 

• Du kan bevise eller sandsynliggøre din ret, 

• Den anden virksomheds handling eller 
undladelse gør det nødvendigt at meddele 
forbud eller påbud, og 

• Du ikke kan beskytte din ret, hvis du skal 
afvente en almindelig retssag 
 

Et midlertidigt forbud og/eller påbud skal altid 
følges op med en almindelig retssag. 
 
Almindelig retssag  

Du har naturligvis også mulighed for at gå direkte 
til domstolene for at få afgjort din sag. 
 
I en almindelig retssag vil domstolene foretage en 
vurdering af, om brugen eller registreringen af det 
nye varemærke er i strid med de rettigheder, som 
du har påberåbt. 
 
I den forbindelse vil begge parter kunne 
fremkomme med oplysninger, sagkyndige 
erklæringer, og vidneudsagn, der kan hjælpe med 
at belyse spørgsmålet om, hvorvidt varemærkerne 
rent juridisk kan forveksles. 
 
Ved en almindelig retssag kan den krænkende part 
dømmes til at betale erstatning, og ved særligt 
grove krænkelser kan der også idømmes bøde. 
 
Kontakt vores specialister, hvis en konflikt er under 
opsejling, eller hvis du ønsker en gratis vurdering 
af din sag. Vi står klar med råd og vejledning: 
 
 

 

 

 
mail@rettigheder.dk 

70 22 88 68  
 

https://otello.dk/
https://rettigheder.netlify.app/hjaelp/
https://rettigheder.netlify.app/hjaelp/

