
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 

 

T +45 7226 8400 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 
jm@jm.dk 

Spørgsmål til medlemmerne af Retsplejerådets følgegruppe om krav og 

forventninger til og erfaringer med domstolene som forum for løsning 

af civile retstvister 

(Man kan navigere i dokumentet ved at bruge tabulatortasten) 

 

Indledende bemærkninger 

 

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret ud fra organisationens allerede fo-

religgende viden. Organisationen behøver således ikke foretage nogen un-

dersøgelse blandt organisationens medlemmer eller klienter. 

 

Organisationen må gerne vedlægge uddybende redegørelser, dokumentation 

mv., men generelt behøver de enkelte bemærkninger ikke være dokumente-

rede.  

 

Hvis organisationen mener, der foreligger flere problemer/spørgsmål end de 

nedenfor nævnte, må sådanne spørgsmål meget gerne fremdrages i besva-

relsen.  

 

Ved besvarelsen af de enkelte spørgsmål bedes både organisationens egne 

og tillige organisationens medlemmers eller klienters erfaringer så vidt mu-

ligt inddraget. 

 

Organisationens navn 

ADIPA - Association of Danish Intellectual Property Attorneys 

 

Angiv gerne en kontaktperson og kontaktoplysninger for evt. opføl-

gende spørgsmål 

ADIPA's sekretariat:  

 Retsplejerådet 

Dato: 20. august 2021 
Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz 

Dok.: 2097156 
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info@adipa.dk  

Tlf. 28 29 88 45 

Holmegaardsvænget 7, 3320 Skævinge.  

 

Erfaringer med danske domstole 

 

1. Har organisationen et erfaringsmateriale vedrørende tvistløs-

ning ved danske domstole, eller har organisationen (eller med-

lemmer/klienter) kun meget sporadisk været involveret i retstvi-

ster ved domstolene?  

Organisationen har et betydeligt erfaringsmateriale vedr. tvistløsning ved 

danske domstole. ADIPA's medlemmer omfatter advokater, som fører IP-

sager, og IP attorneys, som bistår advokater i patenttvister og agerer som 

skønsmænd og sagkyndige dommere ved Sø- og Handelsretten og 

Landsretterne. 

 

2. Kan der peges på bestemte typer af sager, som organisationen 

(eller medlemmer/klienter) i særlig grad har erfaringer med ved 

domstolene? 

IP-retssager, herunder navnlig patent- og varemærkesager. 

 

3. Hvad er efter organisationens opfattelse de væsentligste krav, 

man bør stille til domstolenes sagsbehandling? Kravene må 

gerne prioriteres. 

Rigtige/retfærdige afgørelser 1 

En forståelig begrundelse for afgørelsen 4 

En hurtig afgørelse 2 

Lave omkostninger i forhold til sagsgen-

standen 

5 

En god (venlig, forståelig) behandling af 

parterne 

6 

Effektivitet 3 

Angiv 

andet: 

            

Angiv 

andet: 

            

 

4. Hvad er organisationens generelle indtryk af domstolenes hur-

tighed i behandlingen af organisationens (eller medlemmers/kli-

enters) sager? 
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ADIPA's generelle indtryk er, at foreningens medlemmers klienter 

generelt er af den opfattelse, at sagsbehandlingstiden som regel er alt for 

lang. Det gør sagerne dyrere, og ADIPA's medlemmer skal ofte bruge 

mere tid på at læse op på sagen, ligesom klienterne af forretningsmæssige 

hensyn ofte ønsker en hurtig afgørelse. Den forventede 

sagsbehandlingstid er et af de væsentlige punkter, som spiller ind, når det 

vælges ikke at anlægge sag. I patentsager vedrørende europæiske patenter 

kan det være problematisk og ofte forsinkende, at sagen udsættes på Den 

Europæiske Patentmyndigheds (EPO's) afgørelse af en eventuel 

indsigelse mod patentet. Det er dog samtidigt væsentligt for ADIPA, at 

der ikke træffes modstridende afgørelse om samme patents gyldighed i 

den danske domstole og ved EPO. 

 

5. Hvad er organisationens generelle indtryk af effektiviteten og 

grundigheden i domstolenes behandling af organisationens 

(medlemmers/klienters) sager? 

ADIPA's indtryk er, at domstolene er grundige, hvilket ADIPA er meget 

tilfreds med. Effektiviteten forventes at ville kunne øges ved en 

strammere og mere aktiv procesledelse, herunder angivelse af, hvilke 

emner og forhold det er mere eller mindre relevant at bruge tid på. Inden 

for de rammer, der i dag, mener ADIPA, at domstolene er effektive. 

ADIPA er af den opfattelse, at retssager i Danmark ville kunne 

effektiveres betydeligt, og at Danmark samtidigt kunne blive et mere 

attraktivt land at føre IP-retssager i, hvis forelæggelsen blev afskaffet eller 

i det mindste afkortet, navnlig i de sædvanligvis ganske bevistunge og 

tekniske retssager om patenter. 

 

6. Hvad er organisationens generelle indtryk af kvaliteten i afgø-

relserne fra domstolene i organisationens (medlemmers/klien-

ters) sager? 

ADIPA's indtryk er, at kvaliteten er høj ift., at afgørelserne er "de rigtige" 

og er blevet grundigt behandlet. Kvaliteten ift. præmisserne og forståelse 

af afgørelserne er blevet bedre de senere år, navnlig ved Sø- og 

Handelsretten, men præmisserne kunne med fordel omfatte en mere 

omfattende begrundelse, fx aht. vurdering af, om afgørelsen skal ankes 

og ift. forståelse af retsudviklingen. 

 

7. Hvilke ulemper – gerne i prioriteret rækkefølge – er der efter 

erfaringerne inden for organisationens område forbundet med 

de gældende regler for sagsbehandlingen ved domstolene? 
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1 Manglende fasthed i domstolenes procesledelse, navnlig i sager 

med syn og skøn samt manglende inddragelse af sagkyndige 

dommere i de forberedende retsmøder fører ofte til lange 

sagsbehandlingstider 

2 Omkostningstungt pga. lange sagsbehandlingstider, som typisk føl-

ger af parternes behandling af sagerne, og til dels også af lange be-

rammelsestider.De lange sagsbehandlingstider skyldes ofte uover-

ensstemmelser mellem parterne  i forhold til selve processen, her-

under i forhold til berammelse af frister og i forhold til syn- og 

skønsforretningen (eks. valg af skønsmænd og udarbejdelse af 

skønstemaer). I den forbindelse ville det være en fordel såfremt ret-

ten udøvede en strammere procesledelse, herunder en hurtigere og 

mere aktiv forståelse og tilkendegivelse af sagens tvistspørgs-mål 

under processtyringen. Det ville være en fordel såfremt retten kunne 

allokere ansvar herfor til en ansvarshavende dommer, der tidligt i 

processen og løbende gjorde sig bekendt med sagens mate-rie og 

tvistpunkter og herudfra udøvede en strammere processtyring.      

3 Præmissernes kortfattede begrundelse 

4 Sagsomkostninger til den vindende part er for lave 

5 De sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten gives for kort tid 

til at sætte sig ind i sagernes faktum forud for hovedforhandlingen. 

Typisk får de sagkyndige dommere først adgang til sagens 

dokumenter ca. en uge før hovedforhandlingen, hvilket ikke er nok 

til at sætte dig grundigt ind i sagen, henset til at de fleste sagkyndige 

har ansvarsfulde og arbejdskrævende poster i erhvervslivet. Det er 

hæmmende for effektiviteten, at retten  forud for 

hovedforhandlingen ikke kender sagens faktum i detaljer. De 

sagkyndige dommere aflønnes endvidere i dag ikke for 

forberedelse, kun per retsdag. 

6 Det går ud over effektiviteten, at domstolene i mange tilfælde er 

nødt til at tillade bevisførelse og procedure vedrørende aspekter af 

sagerne, der er uden betydning for sagens udfald. 

 

8. Hvilke fordele – gerne i prioriteret rækkefølge – er der efter er-

faringerne inden for organisationens område forbundet med de 

gældende regler for sagsbehandlingen ved domstolene? 

1 Kvaliteten af afgørelserne 

2 Inddragelse af sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten 

3 Aktiv procesledelse under forberedelsen fra retsformanden 

4       

5       
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9. Har organisationen oplevet offentlighedsprincippet i retsplejen 

(åbne døre i retssalen, adgang til at referere i pressen mv.) som 

en konkret ulempe i én eller flere sager? Hvis ja, giver det an-

ledning til at søge sådanne sager løst i andet regi, eller kan det 

medføre, at et krav opgives? 

Nej. 

 

10. Har organisationen oplevet domstolenes sagsbehandlingstid som 

en konkret ulempe i én eller flere sager? Hvis ja, giver det an-

ledning til at søge sådanne sager løst i andet regi, eller kan det 

medføre, at et krav opgives? 

ADIPA's indtryk er, at der ville blive anlagt flere sager, hvis 

sagsbehandlingstiden var kortere. Meget ofte søges konflikter løst ved 

forligsforhandlinger direkte mellem parterne, og hvis der ikke nås en 

forhandlingsløsning, oplever medlemmerne, at kravet ofte opgives, eller 

at der accepteres en dårligere aftale, end hvis en retssag var et reelt 

alternativ. ADIPA's medlemmer oplever også, at enkelte klienter, der har 

ført retssager, udtrykker, at de pga. sagsbehandlingstiden ikke ville 

anlægge sagen i dag. ADIPA mener, at grundig sagsbehandling skal 

prioriteres og har forståelse for, at det sætter grænser for, hvor hurtigt en 

sag kan behandles. ADIPA's indtryk er imidlertid, at 

sagsbehandlingstiden kan forkortes væsentligt uden at gå på kompromis 

med kvaliteten af afgørelserne. 

 

11. Har organisationen oplevet omkostningerne ved en domstolsbe-

handling som en konkret ulempe i én eller flere sager? Hvis ja, 

giver det anledning til at søge sådanne sager løst i andet regi, 

eller kan det medføre, at et krav opgives? 

Se også svaret ovenfor. Omkostningerne ved at føre en retssag spiller i 

sagens natur ind på, om ADIPA's medlemmers klienter vælger at gå i 

retten. I de fleste tilfælde søges konflikter løst ved forhandling direkte 

mellem parterne, og i mange tilfælde betyder forventede omkostninger 

og/eller sagsbehandlingstid, at klienter opgiver krav eller indgår en aftale, 

som ville forventes at kunne have været bedre, hvis anlæggelse af en 

retssag var et reelt alternativ. Modparterne i en konflikt vil ofte også 

kunne se, når en retssag ikke er et attraktivt alternativ til en aftale.Voldgift 

opleves ikke som et reelt alternativ. 
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12. Har organisationens medlemmer/klienter anvendt muligheden 

for at aftale, at en dom ikke skal kunne ankes (retsplejelovens 

§ 370)? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja, var det aftalt på forhånd 

(i kontrakten), eller blev det aftalt, efter at tvisten var opstået? 

Nej, ikke ADIPA bekendt. 

 

13. Har organisationen forslag til konkrete ændringer af de gæl-

dende regler om domstolenes behandling af civile retssager? 

Bedre muligheder for, at retten kan uøve mere aktiv processtyring og 

derved fremme sagsbehandlingen. 

Højere grad af inddragelse af de sagkyndige dommere i 

sagsforberedelsen. 

Aflønning af de sagkyndige dommere for sagsforberedelse. 

Allokering af mere tid til de sagkyndige dommeres forberedelse af 

hovedforhandlingen, herunder tilvejebringelse af sagens dokumenter til 

de sagkyndige i bedre tid. 

Mere omfattende præmisser. 

Mere rimelig fordeling af sagsomkostninger til den vindende part. 

 


