
  
  

 
  

BLIVER DIT DESIGN KOPIERET? 

Som indehaver af et registreret design, kan man 
forhindre andre i at markedsføre efterligninger og 
kopivarer.  

Det er imidlertid vigtigt, at man hurtigt griber ind, 
hvis man oplever at andre kopierer eller efterligner 
ens design.  
 

DesignNævnet 

I 2022 blev DesignNævnet lanceret. DesignNævnet 
behandler sager om beskyttelse af design, 
arkitektur og kunsthåndværk, herunder om 
designet er beskyttet, og/eller om der er sket en 
krænkelse. 
 
DesignNævnets afgørelser er ikke juridisk 
bindende. Afgørelsen kan således ikke håndhæves 
af domstolene, men kan bl.a. indgå i en afvejning 
af, om det kan betale sig at anlægge en 
krænkelsessag ved domstolene.  
 

Midlertidigt forbud 

Du kan få nedlagt et såkaldt midlertidigt forbud 
og/eller påbud gennem retssystemet, såfremt dit 
design kopieres eller efterlignes. 
 
Med et midlertidigt forbud kan du stoppe den 
krænkende part i at udbyde, producere, importere 
og sælge det krænkende design. 
 
For at der kan nedlægges et midlertidigt forbud 
og/eller påbud, er det imidlertid en forudsætning, 
at: 

• Du kan bevise eller sandsynliggøre din 
designret,  

• 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 vurdere, om 
efterligningen eller kopien er i strid med de 
designrettigheder, som du har påberåbt. 
 
Såfremt domstolene finder, at der er tale om en 
krænkende efterligning eller kopi, kan du kræve 
erstatning, og i særligt grove tilfælde kan den 
krænkende part idømmes bøde.  
 

Bevissikring 

I sager om krænkelse af designrettigheder kan det 
være vanskeligt at dokumentere, i hvor stort 
omfang krænkelsen er foregået, hvem der er 
ansvarlig for krænkelsen, og størrelsen af det tab 
krænkelsen har medført.  
 
Med en bevissikringsforretning kan man med 
rettens hjælp få fremskaffet beviser, som ellers 
ville være skjulte.  
 
For at beviserne ikke bliver skaffet af vejen, kan 
retten bestemme, at bevissikringsforretningen skal 
foretages uden på forhånd at underrette den 
person eller virksomhed, som står bag krænkelsen.   

https://otello.dk/


  
  

 
  

 
Den, der anmoder om en bevissikring, skal senest 
fire uger efter bevissikringssagens afslutning følge 
sagen op med en almindelig retssag.  
 
Kontakt eventuelt vores specialister og få en gratis 
vurdering af din sag:  

 

 

 

 

 

 

 

 
mail@rettigheder.dk 

70 22 88 68  
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