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Summary	  
 

The companies in the pharmaceutical industry invest vast sums in R&D and are therefore 
interested in protecting their inventions. A research paper from Cohen et al.1 shows that 
pharmaceutical companies primarily use secrecy to protect their process innovation. The 
trade secrets are protected in TRIPS article 39 (2). TRIPS article 50 provides a rule that 
requires the Member States to have prompt and effective provisional measures to prevent 
an infringement of the IP-rights and preserve relevant evidence. The latter is important 
when it comes to processes, as they might not be observable for other than the 
manufacturer. Therefore, an infringement can occur without the pharmaceutical company 
being able to prove it.  
 
Denmark and UK are both Member States, but will not necessarily have the same 
protection, as shown in this thesis. At the same time, other factors than the protection 
might influence the companies’ choice of process secrecy. Especially the risk of someone  
patenting the process can influence their choice. However, a case between Novo Nordisk 
A/S and CAYLA at EPO shows that a way to prevent this is by secretly disclosing the 
process, where others do not necessary see it. Another opportunity for the company is to 
patent the process later on, as secrecy does not prevent later patent protection. This thesis 
examines the protection of trade secrets and the provisional measures from TRIPS article 
39(2) and 50 in Denmark and UK, and examines which other factors will influence the 
companies’ preferred strategy by using the transactions cost of choosing one strategy over 
another. 
 
The analysis shows that Trade Secrets are protected the same way in Denmark and the UK, 
and it seems efficient. In both countries it is possible to prevent an infringement before the 
normal trial by a temporary court order. It is also possible to make a search order in the UK 
before the normal trial, but it is, however, not possible to preserve relevant evidence in 
Denmark. Therefore there is a different in the protection. 
 
Regarding the factors that influence the companies’ choice, it is shown that the lack of the 
opportunity to do reverse engineering, and the appearance of tacit knowledge will make 
secrecy more attractive to the company. Moreover, it will sometimes get a better protection 
if it combines secrecy with disclosure or patenting. Other factors that might influence the 
companies’ choice are the life cycle, how much the technology differs from the previously 
known, and how long the company expects it will take someone to invent the same 
process. It can also use HRM strategies and security measures to prevent an infringement. 
 
The preferred choice will change if you include the factor from the analysis of the 
protection in Denmark and UK. Secrecy will no longer be an advantage if the opportunity 
to make a search order and secure evidence for a later case is not present. It might, 
however, still be the preferred choice when the process is very complex and observable in 
use. 

                                                
1 Cohen et al. (2000) 



 

Indholdsfortegnelse 
Forkortelser	...............................................................................................................................................................	3	

Kapitel	1	‐	Problemstilling.....................................................................................................................................	4	
1.1	Indledning	.......................................................................................................................................................	4	
1.2.	Præsentation	af	synsvinkel	og	problemstilling	.................................................................................	5	
1.2.1	Juridisk	problemstilling	..........................................................................................................................................	5	
1.2.2	Økonomisk	problemstilling	...................................................................................................................................	6	
1.2.3	Integreret	problemstilling	.....................................................................................................................................	8	

1.3	Problemformulering	...................................................................................................................................	8	
1.3.1.	Juridisk	problemformulering	..............................................................................................................................	8	
1.3.2	Økonomisk	problemformulering	........................................................................................................................	8	
1.3.3	Integreret	problemformulering	..........................................................................................................................	9	

1.4	Afgrænsninger	...............................................................................................................................................	9	
1.4.1	Juridiske	afgrænsninger	.........................................................................................................................................	9	
1.4.2	Økonomiske	afgrænsninger	................................................................................................................................	10	

1.5	Struktur	........................................................................................................................................................	11	
1.6	Metode	og	teori	..........................................................................................................................................	11	
1.6.1	Juridisk	.........................................................................................................................................................................	12	
1.6.1.1	Metode	................................................................................................................................................................	12	
1.6.1.2	Teori	.....................................................................................................................................................................	13	

1.6.2	Økonomisk	..................................................................................................................................................................	14	
1.6.2.1	Metode	................................................................................................................................................................	14	
1.6.2.2	Teori	.....................................................................................................................................................................	15	

1.6.3	Integrerede	.................................................................................................................................................................	17	
1.6.3.1	Metode	................................................................................................................................................................	17	
1.6.3.2	Teori	.....................................................................................................................................................................	17	

Kapitel	2	Juridisk	analyse	...................................................................................................................................	18	
2.1	Beskyttelsen	af	erhvervshemmeligheder	i	TRIPS	..........................................................................	18	
2.2	Beskyttelsen	af	erhvervshemmeligheder	i	Danmark	....................................................................	19	
2.2.1	Beskyttelsen	i	Markedsføringsloven	...............................................................................................................	20	
2.2.1.1	Begrebet	erhvervshemmeligheder	i	Markedsføringslovens	§19	..............................................	20	
2.2.1.2	Beskyttelsen	i	Markedsføringslovens	§19	..........................................................................................	22	

2.2.2	Beskyttelsen	ved	lovlig	adgang	ud	over	Markedsføringsloven	...........................................................	23	
2.2.3	Beskyttelsen	ved	ulovlig	adgang	.......................................................................................................................	24	

2.3	Beskyttelsen	i	UK	.......................................................................................................................................	25	
2.3.1	”Breach	of	confidence”	..........................................................................................................................................	25	
2.3.1.1	Kvalitet	af	fortrolighed	................................................................................................................................	26	
2.3.1.2	Pligt	til	fortrolighed	.......................................................................................................................................	28	
2.3.1.3	Uautoriseret	brug	...........................................................................................................................................	28	

2.3.2	Tredjemand	................................................................................................................................................................	29	
2.3.3	Medarbejdere	............................................................................................................................................................	29	
2.3.4	Industrispionage	......................................................................................................................................................	30	

2.4	Sammenfatning	af	beskyttelsen	af	erhvervshemmeligheder	i	Danmark	og	UK	...................	31	
2.5	TRIPS	art.	50	‐	foreløbigt	forbud	og	bevissikring	...........................................................................	32	
2.5.1	Foreløbige	retsmidler	............................................................................................................................................	32	
2.5.2	Bestemmelserne	i	TRIPS	art.	50	........................................................................................................................	33	

2.6	Foreløbigt	forbud	og	bevissikring	i	Danmark	..................................................................................	34	
2.6.1	Betingelserne	for	fogedforbud	i	Danmark	....................................................................................................	34	
2.6.2	Bevissikring	efter	RPL	§57a	................................................................................................................................	37	
2.6.3	Bevisførelsen	ved	fogedforbud	..........................................................................................................................	38	

2.7	Foreløbig	forbud	og	bevissikring	i	UK	................................................................................................	39	
2.7.1	Betingelserne	for	et	foreløbigt	forbud	og	bevissikring	...........................................................................	40	
2.7.2	Foreløbigt	forbud	.....................................................................................................................................................	42	
2.7.3	Bevissikring	................................................................................................................................................................	42	
2.7.4	Bevisførelsen	ved	foreløbigt	forbud/påbud	................................................................................................	44	

2.8	Sammenfatning	af	retstilstanden	for	at	nedlægge	foreløbigt	forbud	og	skaffe	bevismidler	
i	Danmark	og	UK	...............................................................................................................................................	45	

Kapitel	3	Økonomisk	analyse	............................................................................................................................	46	



 

3.1	Beskyttelsen	................................................................................................................................................	46	
3.2	Transaktionsomkostninger	...................................................................................................................	47	
3.3	Fremgangsmådeopfindelser	i	medicinalindustrien	......................................................................	49	
3.3.1	Typer	af	fremgangsmåder	i	lægemiddelproduktionen	...........................................................................	49	
3.3.2	Information	.................................................................................................................................................................	50	
3.3.2.1	Reverse	engineering	.....................................................................................................................................	51	
3.3.2.2	Tavs	viden	..........................................................................................................................................................	52	
3.3.2.3	Beskyttelsen	alene	ved	informationens	indhold	..............................................................................	53	

3.4	Administrative	omkostninger	og	omkostninger	for	fastholdelse	.............................................	54	
3.4.1	Hemmeligholdelse	...................................................................................................................................................	54	
3.4.2	Patentering	.................................................................................................................................................................	55	
3.4.3	offentliggørelse	.........................................................................................................................................................	57	
3.4.4	Sammenfattet	............................................................................................................................................................	57	

3.5	Transaktionsomkostninger	ved	usikkerhed	på	fremgangsmåden	...........................................	58	
3.5.1	Patenterbarhed	.........................................................................................................................................................	58	
3.5.2	Fremgangsmådepatent	i	forbindelse	med	eller	forlængelse	af	en	produktbeskyttelse	...........	59	
3.5.3	Offentliggørelse	og	beskyttelsesværdien	......................................................................................................	60	
3.5.4	Andres	opfindelse	....................................................................................................................................................	60	
3.5.5	Offentliggørelse	i	forbindelse	hemmeligholdelse	......................................................................................	62	
3.5.6	Hemmeligholdelse	inden	patentering	............................................................................................................	63	
3.5.7	Forskel	på	Medicinal‐	og	Biotekvirksomhed	...............................................................................................	64	
3.5.7.1	Virksomhedsstørrelsen	...............................................................................................................................	64	
3.5.7.2	Udnyttelsen	af	fremgangsmådeopfindelsen	.......................................................................................	65	

3.5.8	Sammenfatning	.........................................................................................................................................................	66	
3.6	Transaktionsomkostninger	ved	risikoen	for	imitation	................................................................	66	
3.6.1	Beskyttelsen	som	erhvervshemmelighed	.....................................................................................................	66	
3.6.1.1	Blokering	............................................................................................................................................................	67	
3.6.1.2	Andres	opfindelse	..........................................................................................................................................	68	

3.6.2	Samarbejdet	med	andre	........................................................................................................................................	68	
3.6.1	Medarbejdere	............................................................................................................................................................	69	
3.6.2	Industrispionage	......................................................................................................................................................	71	
3.6.5	Sammenfatning	.........................................................................................................................................................	72	

Kapitel	4	Integreret	analyse	..............................................................................................................................	73	
4.1	Mulige	transaktionsomkostninger	......................................................................................................	73	
4.1.1	Usikkerhed	på	muligheden	for	at	få	nedlagt	foreløbigt	forbud	...........................................................	73	
4.1.2	Usikkerhed	på	muligheden	for	at	skaffe	bevismidler	ved	en	krænkelse	........................................	74	

4.2	Transaktionsomkostningerne	sammenholdt	med	retstilstanden	i	Danmark	og	UK	..........	75	
4.2.1	Usikkerhed	på	muligheden	for	at	få	nedlagt	foreløbigt	forbud	i	Danmark	og	UK	......................	75	
4.2.2	Usikkerhed	på	muligheden	for	at	skaffe	bevismidler	en	krænkelse	.................................................	75	
4.2.2.1	Usikkerhed	som	følge	af	retstilstanden	i	Danmark	.........................................................................	76	
4.2.2.2	Usikkerhed	som	følge	af	retstilstanden	i	UK	......................................................................................	76	

4.3	Påvirkningen	på	strategivalget	.............................................................................................................	77	
4.3.1	Påvirkningen	ved	usikkerhed	på	muligheden	for	at	nedlægge	fogedforbud	................................	77	
4.3.2	Påvirkningen	ved	usikkerhed	på	at	kunne	bevissikre	............................................................................	78	
4.3.2.1	Påvirkningen	ved	ikke	at	kunne	bevissikre	i	Danmark	.................................................................	78	
4.3.2.2	Påvirkningen	ved	usikkerhed	på	at	kunne	bevissikre	i	UK	.........................................................	80	

4.4	Sammenfatning	af	påvirkningen	af	forskellene	i	retstilstanden	...............................................	80	

Kapitel	5	Konklusion	............................................................................................................................................	82	
5.1	konklusionen	på	den	juridiske	problemformulering	...................................................................	82	
5.1.1	Beskyttelsen	af	erhvervshemmeligheder	.....................................................................................................	82	
5.1.2	Retstilstanden	for	nedlæggelse	af	foreløbigt	forbud	og	bevissikring	...............................................	83	

5.2	Konklusionen	på	den	økonomiske	problemformulering.............................................................	84	
5.2.1	Transaktionsomkostningerne	ved	beskyttelsesstrategierne	...............................................................	84	
5.2.2	Faktorer,	der	kan	forklare	det	økonomiske	rationale	for	beskyttelsesstrategierne	.................	85	

5.3	Konklusion	på	den	integrerede	problemstilling	.............................................................................	86	
Litteraturliste	.........................................................................................................................................................	87	
Bilag	1	–	TRIPS	art.	39	..............................................................................................................................................	i	
Bilag	2	–	TRIPS	art.	50	.............................................................................................................................................	ii	
Bilag	3	‐	Novo	Nordisk	afgørelsen	.....................................................................................................................	iii	



3 

Forkortelser 
 

 
CPA:  Civil Procedure Act 

CPR:  Civil Procedure Rules 

EPO:  European Patent Office, Den europæiske Patentmyndighed 

F&U:  Forskning og udvikling 

HRM:  Human Ressource Management 

MFL:  Markedsføringsloven 

OECD: the Organisation for Economic Co-operation and Development 

PCT:  Patent Cooperation Treaty 

PD:  Practise Direction 

RPL:  Retsplejeloven 

SL:  Selskabsloven 

TRIPS: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

UK:  United Kingdom 

WPO:  World Trade Organisation 

 

 
 
 

 
 
  



4 

Kapitel 1 ‐ Problemstilling 
 

 
1.1 Indledning 

Innovation anses ofte som en naturlig og vigtig del af den moderne virksomhed 1 . 

Medicinalindustrien er et eksempel på en industri, som lægger mange midler i innovation2 

igennem sin F&U, og defineres som en ”high-technology” industri3. Desuden er industrien 

kendetegnet ved, at IP-rettens beskyttelsesmuligheder er vigtige for virksomhederne for at 

beskytte de ”videns aktiver”, som er fremkommet ved deres F&U. 4 Da industrien er meget 

international, er det vigtigt for medicinalvirksomhederne, at en IP-retlig beskyttelse gælder 

globalt.5 

 

Der er lavet flere internationale konventioner og aftaler omkring IP-retlig beskyttelse. Den 

mest omfattende af de internationale aftaler er TRIPS6 , som er en WTO 7  aftale om 

beskyttelse af IP-rettigheder for WTO medlemslandene. Den har til formål at skulle sikre 

virksomhederne på det internationale marked en minimumsbeskyttelse, samtidig med en 

vis grad af harmonisering. Der er i TRIPS primært to former for beskyttelse, hvis der ses 

isoleret på beskyttelsen af F&U i medicinalindustrien, som er interessant i denne 

sammenhæng. Den ene er patentbeskyttelsen 8  og den anden er  beskyttelsen af 

erhvervshemmeligheder.9 

 

Cohen et. al. 10  har undersøgt amerikanske virksomheders approprieringsstrategier ved 

opfindelser på tværs af industrier. Deres resultater viser, at virksomhederne i 

medicinalindustrien vælger at patentere 95,50% af deres produktopfindelser11 , hvilket 

indikerer, at medicinalvirksomhederne regner patentering for den mest effektive 

beskyttelse af lægemidler. Der foregår dog andet F&U end af lægemidler i 

                                                 
1 Se eksempelvis Bessant et. al. (2005;1366) 
2 Efter definitionen i OECD (2005;46ff) 
3 Jf. OECD (2003; Annex 1.1) 
4 Teece (1998; 57) 
5 Sydomme er globale, hvilket åbner for verdens markedet. Se eksempelvis Eurostat (2010) 
angående eksporten i medicinalindustrien. 
6 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
7 World Trade Organisation 
8 TRIPS, part II, section 5 
9 TRIPS, part II, section 7 
10 Cohen et al. (2000) 
11 Cohen et. al. (2000; table A1) 
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medicinalindustrien, og et eksempel på dette er den fremgangsmåde, som bruges til at 

fremstille lægemidlet. Dette kan også isoleret set være en patenterbar opfindelse, men 

Cohen et al.’s  resultat viser imidlertid, at kun 41,85% af medicinalindustriens 

fremgangsmådeopfindelser patenteres. 12 I stedet angiver undersøgelserne fra Cohen et al., 

at virksomhederne i medicinalindustrien peger på hemmeligholdelse som den mest 

effektive strategi ved fremgangsmådeopfindelser.13 Det kan tyde på, at beskyttelsen af 

erhvervshemmeligheder i TRIPS i højere grad vil have betydning her, og det er interessant, 

hvilke omstændigheder der gør, at medicinalvirksomhederne anser hemmeligholdelse som 

en mere effektiv strategi ved fremgangsmådeopfindelser. Denne afhandling vil derfor 

undersøge hvordan TRIPS beskytter erhvervshemmeligheder, og hvilke økonomiske 

rationaler, der kan ligge til grund for at vælge hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi14 

ved fremgangsmådeopfindelser i medicinalindustrien. 

 

1.2. Præsentation af synsvinkel og problemstilling 

Synsvinklen vil være medicinalvirksomhedernes, hvor der tages udgangspunkt i, at de 

gennem deres F&U har udviklet en fremgangsmåde til fremstilling af et lægemiddel. 

Problemstillingen er, hvordan medicinalvirksomheden kan forhindre imitation fra andre 

medicinalvirksomheder og kopiproducenter, som fremstiller generiske15 lægemidler, og 

samtidig hvilke omkostninger, der er forbundet med at forhindre imitation. Afhandlingen 

vil derfor analysere, hvilke juridiske og økonomiske problemstillinger, der kan opstå ved at 

bruge hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi. 

 
1.2.1 Juridisk problemstilling 

Den juridiske problemstilling vil analyseres ud fra TRIPS, hvor beskyttelsen af 

erhvervshemmeligheder er beskrevet i art. 39, stk. 2. Der stilles i bestemmelsen krav til, at 

det skal være muligt at beskytte hemmeligholdt information, og samtidig giver 

bestemmelsen en kort definition af den information, som ifølge TRIPS falder under 

beskyttelsen, hvilket kan beskrives som erhvervshemmeligheder. Når bestemmelsen ikke 

har præciseret yderligere hvordan, at det skal være muligt at beskytte 

                                                 
12 Cohen et. al. (2000; table A1) 
13 Cohen et al (2000; table 2) 
14  Beskyttelsesstrategi bruges i afhandlingen som et udtryk for strategier, som har til 
formål at beskytte den information, som følger af medicinalvirksomhedens F&U, mod 
imitation. 
15 Kopier af eksisterende lægemidler, hvor patentet er udløbet 
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erhvervshemmeligheder, giver det mulighed for, at der kan være forskelle i, hvordan denne 

beskyttelse opnås i de enkelte lande. 

 

Man må desuden overveje, om beskyttelsen kan opretholdes, hvilket vil kræve, at 

medicinalvirksomheden har mulighed for at bevise, at der sker en krænkelse af deres 

fremgangsmådeopfindelse, og få nedlagt et forbud mod dette. TRIPS har i den forbindelse 

også reguleret retshåndhævelsen af de regler som følger af TRIPS i Part III. I forhold til at 

opretholde en beskyttelse har især TRIPS art. 50 stor betydning, da den regulerer 

muligheden for at få nedlagt foreløbigt forbud, og sikre beviser for den påståede 

krænkelse.16  Her må man bemærke, at TRIPS-aftalen er minimumsregulering, hvilket kan 

medføre, at retshåndhævelsen ikke nødvendigvis er ens i aftalelandene. Dette kan få 

betydning for medicinalvirksomhederne, som skal bruge retshåndhævelsen til at sikre den 

beskytte som følger af TRIPS art. 39, stk. 2.  

 

For at undersøge om der er forskelle i retshåndhævelsen ved hemmeligholdte 

fremgangsmådeopfindelser under TRIPS, undersøges implementeringen og muligheden for 

at få nedlagt foreløbigt forbud og sikre bevismidler ved krænkelse erhvervshemmeligheder 

i to WTO lande. Til dette er Danmark og United Kingdom17 valgt, da der netop her er 

forskelle både i implementeringen, og den måde man processuelt behandler civile søgsmål, 

hvilket der vil redegøres for i analysen i kapital 2. Analysen vil dermed undersøge, 

hvordan erhvervshemmeligheder beskyttes i Danmark og UK og dernæst, om der er 

forskelle i retstilstanden i Danmark og UK for en medicinalvirksomhed, som skal 

nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler ved krænkelsen af en hemmeligholdt 

fremgangsmådeopfindelse. Forskellene undersøges ud fra en hypotese omkring, at selvom 

der ikke er væsentlige forskelle på beskyttelsen af erhvervshemmeligheder i Danmark og 

UK, vil forskelle i retshåndhævelsen i forhold til muligheden for at få nedlagt foreløbigt 

forbud og skaffe bevismidler, have en væsentlig betydning for en medicinalvirksomhed, 

som skal beskytte sin hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelse. 

 

1.2.2 Økonomisk problemstilling 

Når medicinalvirksomheden vælger hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi, kan det 

enten være ved at fravælge andre beskyttelsesmuligheder, eksempelvis patentering, eller 

                                                 
16 Se nærmere i diskussionen i afsnit 2.5.1 
17 Fra nu UK 
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ved at kombinere hemmeligholdelse med andre strategier, da en strategi ikke nødvendigvis 

udelukker en anden18. Det står klart, at hemmeligholdelse alene giver en beskyttelse, så 

længe andre ikke gør samme opfindelse.19 Til gengæld tabes beskyttelsen så snart andre 

gør samme opfindelse, og i værste fald, hvis andre patentere fremgangsmåden, kan det helt 

afskære medicinalvirksomheden fra at bruge fremgangsmådeopfindelsen.  

 

Denne risiko for andres patentering kan afhjælpes ved hel eller delvis offentliggørelse af 

fremgangsmådeopfindelsen, da man ikke kan få patent på, hvad der allerede er offentligt 

kendt20. Fordelene ved denne strategi undersøges i analysen især i lyset af Novo Nordisk-

afgørelsen 21 . Afgørelsen omhandler egentlig ikke en fremgangsmåde opfindelse i 

forbindelse med et lægemiddel, men derimod en fremgangsmåde til et bruge enzymer i et 

vaskemidler. Kernen i sagen er, at Novo Nordisk A/S opslog en artikel i Farum Avis, som 

omhandlede fremgangsmåden, hvilket EPO anså for værende offentliggørelse, og dermed 

kunne være til hinder for den franske virksomhed CAYLA kunne få patent på denne 

fremgangsmåde. Afgørelsen fortæller i udgangspunktet ikke, om dette var Novo Nordisk 

A/S intention med artiklen, men det må regnes for usandsynligt, at Novo Nordisk A/S 

påregnede, at CAYLA havde set en artikel i Farum lokalblad, da den indgav indsigelsen 

mod patenteringen. Derfor vil det analyseres i den økonomiske del, hvordan en sådan 

strategi kan benyttes af virksomheden.  

 

Sidst må kombinationen af hemmeligholdelse sammen med patentering også medtages, da 

medicinalvirksomheden kan vælge at hemmeligholde fremgangsmåden for senere at 

patentere den22, og dermed opnå en længere beskyttelsestid end, hvis fremgangsmåden 

blev patenteret fra start. 

 

For at forklare for det økonomisk rationale, som kan ligge bag valget af hemmeligholdelse, 

vil transaktionsomkostningerne, og de faktorer som påvirker dem, benyttes til at analysere 

omkostningen ved at vælge denne strategi fremfor en anden strategi.23 I denne del af 

                                                 
18 Arundel (2001; 613) 
19 Se afsnit 2.2 og 2.3 
20 Jf. TRIPS art. 27, stk. 1 
21 Bilag 3 
22 Arundel (2001; 613) 
23 Ligesom hos Davis (1988 II;17) defineres transaktionsomkostninger i analysen ikke som 
en direkte omkostning, men som en omkostning ved at vælge en strategi fremfor en anden. 
Se afsnit 1.6.2.2 



8 

analysen vil muligheden for at medicinalvirksomheden ikke kan få nedlagt foreløbigt 

forbud og skaffe bevismidler ikke medregnes. Analysen tager således udgangspunkt i, at 

medicinalvirksomhederne kan beskyttes under de regler, som er implementeret i Danmark 

og UK i forhold til beskyttelsen af erhvervshemmeligheder efter TRIPS artikel 39, stk. 2, 

og som der er redegjort for i den første del af den juridiske analyse. Dermed kan disse 

resultater benyttes senere i analysen til at redegøre for, om retstilstanden, i forhold til at 

nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler ved en krænkelse i Danmark og UK, vil 

have indflydelse på medicinalvirksomhedens valg af hemmeligholdelse som 

beskyttelsesstrategi. 

 

1.2.3 Integreret problemstilling 

Den integrerede analyse tager udgangspunkt i hypotesen fra den juridiske problemstilling 

omkring at forskellene i retshåndhævelsen i forhold muligheden for at få nedlagt 

fogedforbud og skaffe bevismidler, vil have en væsentlig betydning for en 

medicinalvirksomhed, som skal beskytte sin hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelse. 

Slutningerne i den juridiske analyse vil derfor benyttes til at analysere hvordan 

transaktionsomkostningerne, som følger af retstilstandene, påvirker de faktorer, der 

forklarer det økonomiske rationale for at vælge hemmeligholdelse som 

beskyttelsesstrategi. 

 
1.3 Problemformulering 

1.3.1. Juridisk problemformulering 

Hvordan beskyttes erhvervshemmeligheder i Danmark og UK efter TRIPS, og hvilke 

forskelle er der i retstilstanden i Danmark og UK for en medicinalvirksomhed, som skal 

nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler ved krænkelsen af en hemmeligholdt 

fremgangsmådeopfindelse? 

 

1.3.2 Økonomisk problemformulering 

Hvilke transaktionsomkostninger er der forbundet med valget af hemmeligholdelse, enten 

som enkeltstående beskyttelsesstrategi, eller hvis strategien kombineres med 

offentliggørelse og patentering, når en medicinalvirksomhed skal beskytte sine 

fremgangsmådeopfindelse, og ud fra dette, hvilke faktorer kan forklare det økonomiske 

rationale for at benytte disse beskyttelsesstrategier? 
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1.3.3 Integreret problemformulering 

Hvordan påvirker retstilstanden for at nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler 

ved krænkelse af en erhvervshemmelighed i Danmark og UK transaktionsomkostningerne, 

og dermed de faktorer, som kan forklare det økonomiske rationale for at vælge 

hemmeligholdelse, som enkeltstående beskyttelsesstrategi, eller hvis strategien kombineres 

med offentliggørelse og patentering? 

 
1.4 Afgrænsninger 

Generelt vil analysen afgrænse sig til fremgangsmådeopfindelser til at fremstille 

lægemidler ved de tre almindelige former; syntetisk fremstillede, fremstillet ved udtræk fra 

planter eller dyr, og fremstillet ved bioteknologi eller en kombination af disse. Derudover 

vil medicinalvirksomheder være originalproducenterne i industrien, heri vil både 

medicinal- og biotekvirksomhederne indgå. Medicinalvirksomhederne vil altid være 

producerende virksomheder, der sender lægemidlerne på markedet, og biotekvirksomheder 

kan være producerende af lægemidler, men hovedsagligt lave F&U24. Der afgrænses for 

fremgangsmåder, der er opfundet i forbindelse med universitetsforskning, da de ikke vil 

benytte fremgangsmåden kommercielt, hvorfor transaktionsomkostningerne ikke samme 

betydning for disse. 

 

1.4.1 Juridiske afgrænsninger 

Analysen afgrænses til sammenligning implementeringen af TRIPS artikel 39, stk. 2 i 

Danmark og UK ved beskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Der vil heri heller ikke 

redegøres for TRIPS artikel 39, stk. 3, som omhandler beskyttelse af ikke offentliggjorte 

oplysninger ved markedsføringstilladelser af lægemidler. Denne afgrænsning er for 

foretaget, da markedsføringstilladelsen til lægemidler er reguleret i EU-retligt, og 

harmoniseret ved Forordning 726/2004EF, og således er samme retsregler gældende i både 

Danmark og UK.25 

 

                                                 
24 Se Pisano (2006; 1126). Kun en lille del af biotekvirksomhederne er kommet op i 
samme størrelse, som medicinalvirksomheden, hvilket primært skyldes de co-specialized 
aktiver, som er forbundet med lægemiddelproduktion. Se også afsnit 3.5.7.1. 
25  Det bemærkes i øvrigt at Forordning 726/2004EF artikel 13, stk. 3 bestemmer at 
fortrolige oplysninger af kommerciel værdi skal fjernes i evalueringsrapporten, som 
udgives med godkendelsen. 
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Ved analysen af bestemmelserne om beskyttelsen vil der afgrænses for en analyse af, 

hvilke betingelser for konkurrenceklausuler, fortrolighedskontrakter og andre aftaler, der 

findes rimelige og gyldige overfor ansatte eller samarbejdspartnere. Denne afgrænsning 

fortages af hensyn til at det er beskyttelsen af medicinalvirksomhedens 

fremgangsmådeopfindelser, som er genstanden for analyse i afhandlingen, og således 

falder den arbejdsretlige og aftaleretlige beskyttelse af ansatte og samarbejdspartnere uden 

for afhandlingens formål. Det antages derfor, at aftalerne opfylder de bestemmelser, der vil 

gøre aftalerne gyldige. 

Redegørelsen for retstilstanden for at nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler vil 

afgrænses til en analyse af TRIPS art. 50, og de regler som følger af bestemmelsen i 

Danmark og UK. Således vil spørgsmål om strafferetlige sanktioner, misligholdelse i 

kontraktforhold, erstatningsmuligheder og reglerne for den alminelige rettergang ikke 

inddrages, da analysen begrænses til problemstillingen i at kunne stoppe en nedlægge 

foreløbigt forbud og effektivt skaffe bevismidler. 

 

Sidst afgrænses der for retstilstanden for patentbeskyttelsen ved anvendelsen i den 

økonomiske og den integrerede analyse, da denne kun bruges som en 

kombinationsmulighed med hemmeligholdelse. Patentbeskyttelen som følger af TRIPS, vil 

derfor benyttes til forklaring af de juridiske faktorer angående patentering. 

 

1.4.2 Økonomiske afgrænsninger 

Der afgrænses generelt for samfundsnytten ved strategivalget, da synsvinkel er 

medicinalvirksomhedens. Desuden afgrænses approprieringsstrategierne leadtime og 

varemærkebeskyttelse, da valget af hemmeligholdelse ikke vil have indflydelse på om 

medicinalvirksomheden også vil bruge disse, og varemærkebeskyttelsen primært er 

beregnet på produktopfindelser. 

 

For at isolere problemstillingen til fremgangsmådeopfindelser, vil det antages, at 

medicinalvirksomhedens lægemidler er patenterede, og en beskyttelse af disse ikke 

afhænger alene af fremgangsmåden. Dog medtages situationer, hvor patentet er udløbet 

eller er ved at udløbe. Denne afgrænsning foretages specielt af hensyn til essentielle 

fremgangsmådeopfindelser 26 , hvor det kunne påvirke transaktionsomkostningerne for 

                                                 
26 Jf. afsnit 3.3.1 
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medicinalvirksomhedens risiko for imitation, hvis lægemidlet ikke er patenteret, hvilket 

ikke findes relevant, da  langt de fleste lægemidler patenteres.27 

 

Sidst afgrænses der for en redegørelse for andre medicinalvirksomheder og 

kopiproducenters incitament til imitation og det antages, at de vil imitere en 

fremgangsmåde, hvis de får muligheden for det. 

 
1.5 Struktur 

Der vil i den juridiske analyse først redegøres for beskyttelsen af erhvervshemmeligheder i 

TRIPS art. 39, stk. 2 og implementeringen i Danmark og UK. Herefter vil der redegøres 

for reglerne i TRIPS art. 50 angående foreløbigt forbud og anskaffelsen af bevismidler. 

Dernæst redegøres for retstilstanden i Danmark og UK for at nedlægge foreløbigt forbud 

og bevissikre. Sidst sammenholdes retstilstanden i Danmark og UK for at finde frem til 

forskellene. 

 

I den økonomiske analyse redegøres først kort for beskyttelsen af erhvervshemmeligheder 

fra den juriske analyse, samt hvad patentbeskyttelsen og offentliggørelsen dækker over. 

Derefter redegøres for anvendelsen af transaktionsomkostninger i analysen, og 

fremgangsmåder i medicinalindustrien og den information de består af. Disse redegørelser 

benyttes herefter til at analysere først de administrative omkostninger og omkostninger til 

fastholdelse af strategierne, derefter usikkerhedsomkostninger ved fremgangsmåder, og 

sidst omkostninger for risikoen for imitation ud fra slutningerne i den første del af den 

juridiske analyse. 

 

I den integrerede analyse redegøres først for transaktionsomkostningerne ved ikke at kunne 

nedlægge foreløbigt forbud og bevissikre, og derefter sammenholdes 

transaktionsomkostningerne med retstilstanden, som er udledt i den juridiske analyse. Til 

sidst redegøres der for, hvordan på disse transaktionsomkostninger kan få indflydelse på 

strategivalget. 

 
1.6 Metode og teori 

Til afhandlingens analyse benyttes en deduktiv tilgang.28 Formålet med analysen er ud fra 

den generelle teori og lovgivning at drage slutninger omkring medicinalvirksomheders 

                                                 
27 Jf. Cohen et al.’s undersøgelse (2000; table A1) 
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valg af hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi ved fremgangsmådeopfindelser. 

Nedenfor redegøres for den økonomiske, juridiske og integrerede metode og teori. 

 
1.6.1 Juridisk 

1.6.1.1 Metode 

Ved analysen af retstilstanden i Danmark og UK opereres der med to forskellige 

retsfamilier. Dansk ret har lighedstræk med både civil law og common law29, og derfor 

tildeles det nordiske retssystem sin egen delfamilie under civil law grundet det realistiske 

præg på nordisk ret.30 UK er derimod et rent common law land.31 I en komparativ analyse 

af retstilstanden, må der altid tages højde for forskelle i retssystemerne, men forskellen er 

beskeden. Der er blevet forsket i forskellene på retssystemerne i mange år, og generelt er 

konklusionen den samme. Common law landenes tradition bygger mere på præjudikater, 

og forarbejder benyttes meget lidt.32 Her bruges stare decisis princippet, hvor tidligere 

retspraksis er bindende og er hierarkiske således, at en højere domstols retspraksis er 

bindende for en lavere domstol. Bortset fra, at der i dansk ret i højere grad også lægges 

vægt på forarbejder og retten som system og konstruktion 33 , kan retssystemet i UK 

rimeligvis sammenlignes med det danske. Især fordi det danske retssystem med dets 

nordiske præg ligesom i common law landene tillægger retspraksis betydning. Der vil dog 

i analysen lægges mere vægt på forarbejderne til lovgivningen i Danmark, mens denne del 

ikke tillægges den samme betydning i analysen af retstilstanden UK. Ligesom 

præjudikaterne i forhold til implementeringen af reglerne efter TRIPS har større betydning 

i UK. Bortset fra dette, vil der i hovedtræk benyttes samme juridiske metode for begge 

landes retstilstand. 

I den juridiske analyse benyttes den retsdogmatiske fortolkning, også kaldet den juridiske 

metode, til at analysere retskilderne og udlede gældende ret. Den retsdogmatiske 

fortolkning er den anvendelse af retskilderne, som domstolene følger for at udlede 

gældende ret i forhold til en juridisk problemstilling og dermed også afspejlingen af 

retstilstanden. Der er, ifølge retskildelæren, ingen rangorden imellem retskilderne, men i 

                                                                                                                                                    
28 Andersen (2006; 32) 
29 Nielsen og Tvarnø (2000; 184) 
30 Nielsen og Tvarnø (2005; 59) 
31 Tamm (2009; 97) 
32 Nielsen og Tvarnø (2000;59) 
33 Nielsen og Tvarnø (2000; 60) 
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den juridiske metode, gennemgås retskilderne i en bestemt rækkefølge, som er; regulering, 

retspraksis, retssædvaner, og forholdets natur.34  

 

1.6.1.2 Teori 

TRIPS, som er reguleringsgrundlaget for den juridiske analyse, er en aftale af folkeretlig 

karakter indgået af EU på vegne af Danmark og UK. Folkeret er en ret mellem stater, og 

det er således staterne der er forpligtet af TRIPS35. I TRIPS fremgår det af artikel 1, stk. 1, 

1. pkt., at medlemslandene skal iværksætte bestemmelserne i aftalen. Det betyder Danmark 

og UK skal implementere bestemmelserne efter deres nationale regler og gøre dem til 

nationale retsregler. For at finde gældende ret ved hjælp af den retsdogmatiske fortolkning, 

skal  reguleringen derfor findes i Danmark og UK’s nationale ret, og det er ud fra denne, at 

retstilstanden findes. Det kan her bemærkes, at EU udover indgåelsen af TRIPS på vegne 

af EU-landene senere har udstedt retshåndhævelsesdirektivet (direktiv 2004/48EF), som 

også bygger på TRIPS part III. Retshåndhævelsesdirektivet er i forarbejderne begrundet 

med harmonisering af midlerne til retshåndhævelse af IP-rettigheder.36 På EU-retligt plan 

er det stadig omdiskuteret, hvorvidt erhvervshemmeligheder kan betragtes som en del af 

IP-retten 37  og EF-Domstolen har endnu ikke afklaret spørgsmålet. I Danmark er 

erhvervshemmeligheder ikke regnet som en del af IP-retten.38 I UK har der heller ikke 

været tradition for dette, men det har været diskuteret.39 Det er dog i ét tilfælde sket, at 

dommerne i Court of Appeal fandt det accepteret, at tekniske erhvervshemmeligheder er en 

IP-rettighed, hvilket skete i Vestergaard Frandsen v Bestnet40. Da hverken de nationale 

domstole eller EF-domstolen endnu har afklaret dette spørgsmål til fulde, vil analysen, 

udelukkende koncentrere sig om retshåndhævelsen efter TRIPS. 

I den juridiske analyse bruges litteraturen supplerende til at underbygge argumenter og 

påstande om retstilstanden. Litteraturen er imidlertid ikke en del retskildelæren, og 

retstilstanden kan ikke findes ud fra denne. Derfor bruges den i afhandlingen som et 

supplement til retskilderne, og vil derfor blive underbygget af disse, hvor den benyttes. 

 

                                                 
34 Nielsen og Tvarnø (2000; 27) 
35 Nielsen og Tvarnø (2000; 129) 
36 Riis (2008; 441) 
37 Hogan Lovells (2010; 38) 
38 Betænkning nr. 1385 fra 2000 og Andersen et al. (2006; 79) 
39 Laurie et al. (2008; 768) 
40 [2011] EWCA Civ 424  
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1.6.2 Økonomisk 

1.6.2.1 Metode 

Formålet med analysen er en forklarende undersøgelse af medicinalvirksomhedernes valg 

af beskyttelsesstrategien hemmeligholdelse enten som enkeltstående beskyttelsesstrategi 

eller i kombination med patentering og offentliggørelse ved beskyttelsen af 

fremgangsmådeopfindelser. Metoden er deduktiv, hvor udgangspunktet er i den kendte 

teori, som der frem til udledningen af en konklusion, arbejdes væk fra.41 Den deduktive 

metode vil aldrig kunne verificere om en teori er sand eller falsk.42 Formålet er i stedet at 

forklare explanans til explanandum ud fra den hypotetisk-deduktive forklaringsmodel.43 

Explanans i denne analyse er transaktionsomkostningerne ved valget af 

beskyttelsesstrategien hemmeligholdelse ved en medicinalvirksomheds 

fremgangsmådeopfindelser og de faktorer, som forklarer det økonomiske rationale for 

hemmeligholdelsen, mens explanandum er valget af strategien hemmeligholdelse ved 

fremgangsmådeopfindelser i medicinalindustrien, som ses i Cohen et. al.44 undersøgelse. 

Når man ved den deduktive metode tager udgangspunkt i den kendte teori, kan der være et 

problem i, at den er standardiseret og ikke med garanti være en sandhed for den enkelte 

virksomhed, ligesom teorier ofte er idealiserede modeller, som  ikke altid vil være 

verificerede med empirisk data.45 I analysen vil den kendte teori derfor behandles kritisk 

for at begrunde accepten eller forkastelsen af den. 

 

Analysen er deduktiv, og der benyttes således ikke empiri. I stedet bygger slutningerne 

omkring fremgangsmåder, medicinalvirksomheden og industrien på markedsundersøgelser 

og beskrivelser i litteraturen, og disse vil derfor i analysen også behandles kritisk. Da 

analysen ikke bygger på empiri vil konklusionerne ikke kunne verificeres, som værende 

sande, hverken generelt eller i den enkelte medicinalvirksomheden. Opgaven bygger sig i 

stedet op omkring en teoretisk forklaring på den empiriske observation fra Cohen et al.46 

om, at medicinalvirksomheder hemmeligholder deres fremgangsmådeopfindelser væsentlig 

oftere end deres produktopfindelser.  

                                                 
41 Knudsen (1994; 58) 
42 Knudsen (1994; 58) 
43 Knudsen (1994;59ff) 
44 Cohen et al. (2000) 
45 Knudsen (1994; 64ff) 
46 Cohen et al. (2000) 



15 

1.6.2.2 Teori 

I analysen benyttes transaktionsomkostninger, som i teorien har et bredt 

anvendelsesområde. Eksempelvis kan det dække over undersøgelsesomkostninger eller 

omkostningerne ved forhandling, men i denne afhandling bevæger begrebet sig lidt væk fra 

den klassiske teori. Transaktionsomkostninger som begreb vil i denne analyse tage 

udgangspunkt i Davis47 anskuelse af transaktionsomkostninger, og dermed ikke som en 

direkte omkostning, men som en omkostning ved at vælge én strategi fremfor en anden48. 

Denne måde at anskue transaktionsomkostninger på bygger også på Gerwigs 49 

undersøgelse af omkostningerne ved lovgivningen vedrørende naturgas i USA, hvor han 

undersøger de ekstra omkostninger, der, for virksomhederne, er forbundet med at handle 

under den nationale regulering fremfor den mere lempelige lovgivning i de enkelte stater.  

 

Transaktionsomkostningen er en offeromkostning, som er værdien af den beskyttelse, som 

medicinalvirksomheden kunne have opnået ved en alternativ strategi. Værdibegrebet 

defineres i afhandlingen som beskyttelsen. Det vil sige hvilken beskyttelse som 

medicinalvirksomheden går glip af, når den vælger hemmeligholdelsesstrategien. Analysen 

vil være baseret på Davis’ fremstilling, men adskiller sig i den forstand, at Davis fokus i 

høj grad ligger på produktpatentering og medregner således ikke alle faktorer og 

omkostninger, som kan være interessant i forhold til hemmeligholdelse. I afsnit 3.2 vil der 

redegøres for, hvilke omkostninger, der medregnes i analysen af 

transaktionsomkostningerne. Disse vil således benyttes til at redegøre for, hvilke faktorer 

der kan forklare det økonomiske rationale for at vælge hemmeligholdelse som 

beskyttelsesstrategi. 

 

I analysen inddrages faktorerne, som om kan påvirke transaktionsomkostninger, heri de 

slutninger omkring beskyttelsen af erhvervshemmeligheder, som er fundet i den juridiske 

analyse. Derudover inddrages faktorer omkring fremgangsmåder i medicinalindustrien og 

medicinalvirksomheden, som kan påvirke transaktionsomkostningerne. Til analysen 

benyttes Piscanos beskriver fra ”The Development Factory” omkring fremgangsmåde 

F&U i medicinalindustrien til at udlede, hvilke information fremgangsmåder i 

medicinalindustrien består af og hvornår de udvikles.  Det må her bemærkes at 

                                                 
47 Davis (1988 II) 
48 Baseret på Davis (1988 II; 17) 
49 Gerwig (1962) 
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undersøgelserne er 15 år gamle, og dermed er der sket udvikling i industrien siden. 

Eksempelvis er nanoteknologien begyndt at blive introduceret i industrien 50 . 

Grundlæggende er informationen i fremgangsmåder dog stadig den samme, og derfor 

findes beskrivelserne stadig relevante, og vil bruges i analysen. På sigt kan det dog tænkes, 

at fremgangsmåderne vil blive endnu mere komplicerede end det kendes fra 

bioteknologien. 

 

Ud fra hvad der kendetegner informationen i fremgangsmåder i medicinalindustrien 

analyseres informationen ud fra teorien.  Her analyseres muligheden for reverse 

engineering51 og tavs viden52, og hvordan det påvirker transaktionsomkostningerne. Til 

analysen af tavs viden benyttes Teeces53 undersøgelser. Dog adskiller anvendelsen sig fra 

Teece’s oprindelige undersøgelser, da ønsket ikke er at overføre informationen, men 

derimod at transaktionsomkostningerne mindskes jo sværere informationen er at overføre. 

 

I de næste afsnit analyseres de forskellige transaktionsomkostninger, som kan være 

forbundet med strategivalget, heri hvad der kan påvirke dem. Først i forhold til at skulle 

opnå og opretholde strategien, dernæst faktorer omkring fremgangsmåder i 

medicinalindustrien og medicinalvirksomhederne, og sidst faktorer omkring beskyttelsen 

fra den juridiske analyse.  

 

I denne del af analysen vil undersøgelser fra Friedman et al.54, Arundel55 og Hurmelinna-

Laukkaen & Puumalainen56 primært benyttes for at analysere transaktionsomkostningerne. 

Friedman et al’s analyse simplificerer både grundene til at hemmeligholde og patentere en 

smule, og er desuden ikke bygget på empiri. Analysen bruges dog alligevel, da den fortsat 

giver et, om end lidt simplificeret, billede af, hvilke faktorer, der kan påvirke 

transaktionsomkostningerne, men vil behandles meget kritisk. Arundel og Hurmelinna-

                                                 
50 Se bland andet Amiji (2007)  
51  betyder omvendt konstruktion, og er hvor en anden medicinalvirksomhed eller 
kopiproducent kan finde frem til fremgangsmåden ved undersøgelse af lægemidlet. 
52 Teece (1981). Tavs viden beskrives bedst ved eksemplet at skulle lære at køre cykel. Du 
kan fortælle en person, hvordan de skal holde balancen, og træde i pedalerne, men det 
betyder ikke at personen bagefter kan sætte sig op og cykle. Tavs vinden er, hvor 
informationen kan ikke omsættes til skrift eller tale og videregives bedst ved, at den vises 
til og afprøves af modtageren. 
53 Teece (1981) 
54 Friedman et al. (1991) 
55 Arundel (2001) 
56 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007) 
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Laukkaen & Puumalainen’s undersøgelser bygger begge på empirisk materiale, og selvom 

ingen af deres analyser er møntet specifikt på medicinalvirksomheder eller 

fremgangsmådeopfindelser, giver dele af undersøgelserne stadig gode indikationer af, 

hvilke faktorer der kan være afgørende for medicinalvirksomhedens valg af 

hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi.  

 

1.6.3 Integrerede 

1.6.3.1 Metode 

Den integrerede analyse har til formål at forklare, hvordan slutningerne i den juriske 

analyse vil påvirke medicinalvirksomhedernes strategivalg ud fra slutninger i den 

økonomiske analyse. Det er hermed en hypotetisk-deduktiv forklaringsmodel, hvor man 

anerkender symmetri-tesen, at en forklaring og en forudsigelse har samme logiske 

struktur. 57  Dermed vil man forudsige explanandum, som er, hvordan 

transaktionsomkostningerne ved valget af hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi 

bliver påvirket af retstilstanden i Danmark og UK ved den kendte explanans, som er 

slutningerne fra den økonomiske og juriske analyse. 

 

Denne undersøgelse foretages ved at overføre den kendte retstilstand til de økonomiske 

teorier og slutninger, som er fundet i den økonomiske analyse. Dette er en positiv 

retsøkonomisk analyse, da den forklarer og drager slutninger omkring påvirkningerne på 

medicinalvirksomhedernes adfærd efter retstilstanden som den er. 

 

1.6.3.2 Teori 

I den integrerede analyse benyttes slutningerne fra den sidste del af den juridiske analyse 

og den økonomiske analyse. Transaktionsomkostningerne benyttes efter samme begreb, 

som i den økonomiske analyse til at besvarer problemstillingen omkring, hvordan 

retstilstanden i Danmark og UK påvirker medicinalvirksomhedens valg af 

hemmeligholdelse, som enkeltstående beskyttelsesstrategi, eller hvis strategien kombineres 

med offentliggørelse og patentering.  

                                                 
57 Knudsen (1994, 62-63) 
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Kapitel 2 Juridisk analyse 

 

 

I dette kapitel vil det først analyseres, hvordan erhvervshemmeligheder beskyttes, og 

derefter hvilke muligheder der er for at nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler 

ved krænkelser af erhvervshemmeligheder i Danmark og UK efter implementeringen af 

TRIPS. I de næste afsnit redegøres der for beskyttelsen af erhvervshemmeligheder i TRIPS 

og derefter beskyttelsen i Danmark og UK. 

 

2.1 Beskyttelsen af erhvervshemmeligheder i TRIPS 

TRIPS foreskriver i Artikel 39, stk. 2, at personer, heri juridiske personer, skal have 

mulighed for at beskytte information, som de lovligt er i besiddelse af, mod andres 

offentliggørelse, erhvervelse eller brug uden deres samtykke på en måde, der strider mod 

god markedsføringsskik. Der er dog i TRIPS, note 10 uddybet lidt nærmere omkring hvad 

beskyttelsen som minimum skal indeholde. Det angives her, at "en måde, der strider mod 

god markedsføringsskik" som minimum skal forstås som handlinger såsom kontraktbrud, 

brud på fortrolighed og foranledning til brud på fortrolighed, og omfatter erhvervelsen af 

fortrolig information af tredjeparter, der vidste, eller var groft uagtsom ved ikke at vide, at 

denne handlinger var involveret i købet. 

 

Derudover defineres i TRIPS betingelserne for hvordan denne information beskyttes, 

hvilket kan defineres som kravene for, at det er en erhvervshemmelighed Det stilles i den 

forbindelse i Artikel 39, stk. 2, litra a-c tre krav for, at information kan falde under 

beskyttelsen som erhvervshemmelighed. Kravene er: 

 Informationen skal være hemmelig på en måde, så den ikke er generel kendt eller 

umiddelbart tilgængelig for personer der normalt beskæftiger sig med den form for 

information.  

 Informationen skal have en kommerciel værdi, fordi den er hemmeligholdt.  

 Der skal være taget de nødvendige skridt for at holde informationen hemmelig. 
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Det er vigtigt at bemærke, at TRIPS-aftalen kun stiller krav  til en minimum beskyttelse58, 

og således står det Danmark og UK frit at have en mere omfattende beskyttelse af 

erhvervshemmeligheder end det fremgår af TRIPS art. 39, stk. 2.  

 

2.2 Beskyttelsen af erhvervshemmeligheder i Danmark 

Erhvervshemmeligheder er i Danmark hovedsagligt beskyttet under markedsføringsretten, 

som ikke er en del af den egentlige immaterialret 59 , og giver i den forstand ingen 

enerettigheder. Hvis en konkurrerende virksomhed, enten ved reverse engineering eller ved 

egen opfindelse, selv tilegner sig samme information, kan den benytte den uden at krænke 

erhvervshemmeligheden. Erhvervshemmeligheder beskyttes specifikt i MFL §19. Enkelte 

dele af beskyttelsen af erhvervshemmeligheder kan desuden findes i andre retsregler. 

Selskabslovens §13260 tillægger det centrale eller øverste ledelsesorgans i anparts- og 

aktieselskaber en tavshedspligt, som også omfatter erhvervshemmeligheder. Denne 

bestemmelse kan medfører en straffesanktion for videregivelse af erhvervshemmeligheder 

efter SL §367, stk. 161. Udover dette vil den ikke i sig give en beskyttelse, som lægger ud 

over reglerne, som følger af markedsføringsloven, og straffesanktionen kan betegnes, som 

en skærpelse overfor ledelsen62. De almindelige kontraktretlige loyalitetsforpligtelser og 

konkurrenceklausuler har til gengæld indflydelse på selve beskyttelsen, og det vil derfor 

også analyseres, hvad der kan følge af denne beskyttelse. Sidst beskytter straffeloven 

erhvervshemmeligheder, hvor der er sket industrispionage ved ulovlig indtrængen på 

medicinalvirksomhedens grund eller hacking i dens IT-systemer. 

 

Nedenfor redegøres der først for beskyttelsen efter markedsføringsloven, derefter ved 

anden lovlig adgang og sidst beskyttelsen mod industrispionage ved ulovlig adgang til 

virksomheden. 

 

 

                                                 
58 Jf. TRIPS art. 1, stk. 1 
59 Andersen et al. (2006; 79) 
60 Findes tilsvarende i erhvervsfondslovens §63, stk. 1. 
61 Werlauf (2010; 506) og betænkning 1498/2008 
62 Madsen (2007; 247) 
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2.2.1 Beskyttelsen i Markedsføringsloven 

Markedsføringsloven gælder private som offentlige virksomheder, jf. MFL §2, stk. 1 og 

den er både civil- og offentligretlig regulering.63 Beskyttelsen i MFL §19 gælder overfor 

personer, som er i tjeneste- eller samarbejdsforhold eller udfører hverv for virksomheden, 

jf. MFL §19, stk. 1.64 Ved Lov nr. 352 af 19. maj 2004 blev også indsat bestemmelsen i 

MFL §19, stk. 3, så også personer, der har haft anden adgang til virksomheden ligeledes er 

omfattet af bestemmelsen. Denne ændring beskrives i lovforslag L 55 2003, hvor andre 

personer anføres som eksempelvis besøgende. 

 

Udover §19 indeholder markedsføringsloven generalklausulen i MFL §1, stk. 1, som 

beskytter erhvervsdrivende mod ”illoyal konkurrence”65. Bestemmelsen vil ofte bruges 

som en opsamlingsbestemmelse, og vil altid blive påråbt af en sagsøger i forbindelse med 

overtrædelsen af MFL §19. Forbuddet mod illoyal konkurrence, som følger af MFL §1, vil 

have relevans, hvis krænkelsen falder under efterligning, snyltning eller anden udnyttelse 

af andres indsats66, men man kan ikke selvstændigt beskytte erhvervshemmeligheder bedre  

end bestemmelsen i MFL §19 ved beskyttelsen af erhvervshemmeligheder. 

 

 

2.2.1.1 Begrebet erhvervshemmeligheder i Markedsføringslovens §19 

I Danmark er det, i modsætning til i TRIPS, ikke indskrevet i lovgivningen, hvad begrebet 

erhvervshemmeligheder dækker over, men dette fremgår af retspraksis. I Betænkning nr. 

1457 Februar 2005 fremgår det, at bestemmelsen i MFL §19 både beskytter 

hemmeligheder, der er knyttet til omsætningen af varer eller tjenesteydelser og 

hemmeligheder, der har forbindelse med produktion. Palle Bo Madsen67 laver følgende 

definition: ”Erhvervshemmeligheder kan vedrøre ethvert såvel kommercielt som teknisk 

forhold (viden eller erfaring), som repræsenterer en økonomisk værdi for virksomheden, 

eller som giver virksomheden et »forspring« i forhold til konkurrenterne på markedet, og 

som der derfor er en reel interesse i at kunne holde for sig selv (holde hemmeligt).”68 

 

                                                 
63 Møgelvang-Hansen et al. (2011; afsnit 2.1) 
64 Bestemmelsen bygger på betænkning 416/1966 30 ff. og 96 ff. 
65 Møgelvang-Hansen et al. (2011; afsnit 1.1.4.1) 
66 Karnovs Lovsamling. Markedsføringslovens §1, note H 
67 Madsen (2007) 
68 Madsen (2007; 249) 
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Der er i dansk ret ikke noget krav til en objektiv eller eksklusiv nyhedsværdi i 

erhvervshemmeligheden69 og således vil medicinalvirksomhedens fremgangsmåder, som 

ikke kan patenteres stadig falde ind under beskyttelsen som erhvervshemmelig. Højesteret 

har i flere sager udtalt, at erhvervshemmeligheder ikke dækker over, hvad der er 

almindeligt tilgængeligt, jf. U1980.717H 70 . Desuden er der ikke er tale om en 

erhvervshemmelighed, hvis informationen blot dækker over, hvad der i branchen må anses 

for almindeligt kendt, eller hvad der er en nærliggende løsning for en person med 

almindelige fagkundskaber på området, jf. I U1960.236/2V71. 

 

Den kommercielle værdi, og kravet om at tage de nødvendige skridt for at holde 

informationen hemmelig, er også af betydning i Danmark. Værdien, og hermed karakteren 

af en erhvervshemmelighed, vil i nogle tilfælde stå klart ud fra informationens karakter,72 

men hvis ikke det er tilfældet, kan det også have betydning at kendskabet til 

erhvervshemmeligheden er begrænset til få 73 , da det i modsat tilfælde kan give en 

formodning om en manglende beskyttelsesinteresse74 og dermed værdi for virksomheden. 

Denne retspraksis ses i U.2006.1209H, hvor en tidligere medarbejder ikke var forhindret i 

at bruge den know how, som han selv havde været med til at opbygge under hans 

ansættelse, da han selv startede egen konsulentvirksomhed. Der blev i dommen lagt til 

grund, at offentligheden, i forbindelse med patentudtagning, samt artikler og foredrag, som 

medarbejderen havde skrevet og afholdt, havde fået et væsentligt kendskab til teknologien, 

og virksomheden desuden i starten havde forholdt sig passiv, da den tidligere ansatte 

startede sin konsulent virksomhed.  

 

                                                 
69 Madsen (2007; 250-251) 
70 Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Sø- og Handelsrettens havde udtalt i 
sagen, at selvom der kunne være dele af den viden, som lå i virksomheden, som var alment 
tilgængelige kunne den ikke i under sagens omstændigheder adskilles fra den, som var 
beskyttet som erhvervshemmeligheder. Hermed udtrykker retten samtidig, at under andre 
omstændigheder, hvor adskillelsen er mulig, beskyttes hvad, der er alment tilgængeligt 
ikke som erhvervshemmeligheder.  
71  Landsretten udtalte i den konkrete sag, at der var tale om ”en så naturlig 
fremgangsmåde, at den ikke kan anses som en forretningshemmelighed”. 
72 Madsen (2007; 250) 
73 Andersen et al (2006; 81) 
74 Madsen (2007; 250) 
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2.2.1.2 Beskyttelsen i Markedsføringslovens §19 

MFL §19, stk. 1 anfører at disse personer ikke på utilbørlig måde må skaffe sig adgang 

eller forsøge at skaffe sig adgang til eller rådighed over virksomhedens 

erhvervshemmeligheder. Bestemmelsen tilsigter således både et kendskab, som ligger i 

hukommelsen af en erhvervshemmelighed, og rådighed, som vil være tyverilignende 

tilfælde. Såfremt disse personer har fået kendskab til eller rådighed over 

erhvervshemmeligheder på en retmæssig måde, må erhvervshemmeligheden ikke ubeføjet 

viderebringes eller benyttes, MFL §19, stk. 2, 1. pkt. 

 

Denne beskyttelse vil strafferetligt gælde i 3 år efter tjenesteforholdet, samarbejdsforhold 

eller hvervets ophør, jf. MFL §19, stk. 2, 2. pkt, mens der civilretligt henseende ikke er en 

egentlig tidsbegrænsning, men kan gøres gældende så længe, at der er et 

beskyttelsesbehov. Der har dog ikke i retspraksis været en tradition for at strække 

beskyttelsen i en længere årrække, men det hænger også sammen med udviklingen ofte 

kan forælde erhvervshemmeligheden inden for perioden, således der ikke længere er et 

beskyttelsesbehov75, jf. U1980.717H. Det betyder dog ikke, at beskyttelsestiden ikke kan 

være længere, såfremt medicinalvirksomheden kan godtgøre, hvorfor der fortsat er et 

beskyttelsesbehov for fremgangsmådeopfindelsen. Det må desuden bemærkes, at 

karakteren af MFL §19 er et legalt minimum76, og kan udvides ved aftale, eller hvis muligt 

med en immateriel beskyttelse, men det betyder ikke, at en mangel på sådan afskærer 

medicinalvirksomheden fra at være beskyttet efter MFL §19, jf. U1980.717H77. 

 

MFL §19, stk. 4, som beskytter ”tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el. 

lign.”, som er blevet betroet under udførelsen af et arbejde eller i anden erhvervsøjemed. 

Bestemmelsen tager dermed sigte på materiale, som ligger i en fysisk form. Retspraksis 

ved bestemmelsen er sparsom, men i U1986.268SH fremgår det, at selvom den 

videregivne viden ikke kan falde under beskyttelsen af erhvervshemmeligheder, kan den 

stadig beskyttes under MFL §19, stk. 4. 

 

 

                                                 
75 Madsen (2007; 248) 
76 Madsen (2007; 249) 
77 hvor højesteret ikke tillagde det betydning, at indstævnte ikke havde forsøgt beskytte 
den i virksomheden opnåede viden ved patentbeskyttelse 
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Efter MFL §19, stk. 5 må en erhvervsdrivende, som er kommet i besiddelse af en 

erhvervshemmelighed, som er kommet til kendskab eller rådig i strid med MFL §19, stk. 

1-4, ikke benytte denne. Selvom ordlyden i bestemmelsen angiver 

”erhvervshemmeligheder” er MFL §19, stk. 4 også medregnet i denne bestemmelse, og 

tredjemands brug af tekniske tegner mv., som er beskyttet efter MFL §19, stk. 4, vil også 

være beskyttet, jf. U1986.268SH. 

 

2.2.2 Beskyttelsen ved lovlig adgang ud over Markedsføringsloven 

Udover beskyttelsen i MFL kan medicinalvirksomheden i forhold til ansatte og i 

samarbejdsaftaler lave en konkurrenceklausul, som den ansatte eller samarbejdspartnere 

forpligter sig til, ikke drive virksomhed eller ansættes i en virksomhed, hvor den 

information, som man er kommet i besiddelse af kan benyttes. 

 

I forhold til ansatte og samarbejdsparter, som medicinalvirksomheden har indgået et 

kontraktretligt samarbejde med, vil der i aftaleforholdet i sig selv pålægge en pligt til at til 

tage rimeligt hensyn til hinandens interesser under aftalens efterlevelse.78 Derudover ligger 

der en loyalitetspligt, som både gælder på forhandlingsstadiet79, og desuden er skærpet 

under kontraktforholdet80.  

 

Denne loyalitetspligt har ikke kun et formål i selvstændigt at kunne medføre en 

misligholdelse af aftalen, men den er også en skærpelse af generalklausulen i MFL §1.81  

Dette betegnes som ”den naturlige konkurrenceklausul”, som indlægges som naturalia 

negotii82 i kontraktrelationen.83 Hvis der sker en krænkelse af en medicinalvirksomhedens 

hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelse i samarbejds- og ansættelsesforhold, kan man 

derfor sige, at der opstår et kontraktretsligt loyalitetskrav, som indlægges i MFL §1, og 

dermed kan supplere beskyttelsen i MFL §19, da den går ud over beskyttelsen af 

erhvervshemmeligheder.84  

 

                                                 
78 Andersen og Madsen (2006; 445) 
79 Andersen og Madsen (2006; 446) 
80 Andersen og Madsen (2006; 447) 
81 Madsen (2007; 258) 
82 vilkår, der naturligt vil indgå i aftaler af en bestemt art, og aftaleparter almindeligvis vil 
regne med gælde også uden særlig vedtagelse. 
83 Madsen (2007; 258) 
84 Madsen (2007; 259) 
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Af retspraksis, som kan understøtte ovenstående ses Sø- og Handelsrettens dom af 19. 

januar 2010 (Sag V-189-05), hvor Sø og handelsretten det ikke godtgjort, at informationen 

i sagen i sig selv var erhvervshemmeligheder, men at en systematisk videreformidling af 

en viden, som den tidligere ansatte var i strid med MFL §1. Endvidere ses dette ved know 

how-licensaftaler, som kan indeholde ”udnyttelsesklausuler”, hvorefter den kontraherende 

virksomhed forpligter sig ikke at udnytte den udliciterede know how efter licensaftalens 

ophør.85 Denne form for klausul kan også medfører et loyalitetskrav, som tillægges MFL 

§1. Retspraksis omkring denne klausul kan ses i U.1969.587SH, hvor en norsk virksomhed 

forsatte med at udnytte den viden, som den havde opnået gennem en dansk know how-

licensgiver efter kontraktens udløb. Forholdet blev ikke alene afgjort på baggrund af en 

overtrædelse af den kontraktlige forpligtelse, men Sø- og Handelsretten fandt det tillige 

stridende mod MFL §1 (dengang konkurrencelovens §15). 

 

2.2.3 Beskyttelsen ved ulovlig adgang 

Staffeloven beskytter erhvervshemmeligheder, hvor andre uberettiget skaffer sig adgang til 

virksomheden. Der vil kort redegøres for, hvad der efter straffelovens dækker over, men 

vil ikke gå nærmere i detaljer, da den strafferetlige sanktion falder uden for afhandlingens 

formål. Det bemærkes, at en overtrædelse af straffelovens bestemmelser kan medfører et 

civilt søgsmål, når industrispionagen skader medicinalvirksomheden, heri hvis 

oplysningerne som er opnået gennem industrispionagen benyttes til en krænkelse af en 

fremgangsmådeopfindelse.86  

 

De regler som gælder specifikt for erhvervshemmeligheder findes straffelovens §§263, stk. 

3 og 264, stk. 2, som skærper straffen, hvis man med forsæt overtræder bestemmelserne i 

Straffelovens §§263, stk. 1-2 og 264, stk. 1, nr. 1, med henblik på at skaffe sig adgang til 

erhvervshemmeligheder. Straffelovens §263, stk. 1, nr. 1-3 forbyder uberettiget at bryde en 

lukket meddelelse, skaffe sig adgang til andres gemmer, eller aflytte eller optage udtalelser 

fremsat i enrum eller telefonsamtaler. Dertil straffes personer der uberettiget skaffer sig 

adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et 

informationssystem, jf. Straffelovens §263, stk. 2. Staffelovens §264, stk. 1, nr. 1 forbyder 

med forsæt at skaffe sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted. 

Dermed dækker Straffeloven både situationer, hvor den rent faktisk er skaffet adgang til 

                                                 
85 Madsen (2007; 245) 
86 Se afsnit 2.6 omkring retshåndhævelsen 
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oplysninger, som indeholder erhvervshemmeligheder samt situationer, hvor der er forsøgt 

adgang til virksomheden med henblik på industrispionage, jf. Straffelovens §§263 og 264. 

 

2.3 Beskyttelsen i UK 

I UK er der ikke implementeret en lovgivning, som beskytter erhvervshemmeligheder, men 

det fremgår efter retspraksis.87 Det er i UK kun civilretligt reguleret, og der findes ingen 

strafferetlig sanktion ved udnyttelsen af erhvervshemmeligheder, hvis de er erhvervet med 

lovlig adgang til oplysningerne.88  Erhvervshemmeligheder beskyttes under ”Breach of 

confidence”, som er retsregler fundet ud fra retspraksis. Den er ikke kun henvendt til 

erhverv, men gælder enhver form for ”fortrolig viden”89. I UK er erhvervshemmeligheder 

ligeledes heller ikke tillagt nogen form for eneretsbeskyttelse, og er ikke beskyttet mod 

reverse engineering eller andres opfindelse90. I analysen vil først redegøres for de dele af 

”Breach of confidence”, som har betydning for medicinalvirksomhedens beskyttelse af 

fremgangsmådeopfindelser. Herefter redegøres for beskyttelsen i forhold til tredjemand og 

medarbejdere, og til sidst redegøres for beskyttelsen ved industrispionage, hvor 

informationen ikke er overgivet af medicinalvirksomheden selv. 

 

2.3.1 ”Breach of confidence” 

Den sag, der gav udgangspunktet til ”Breach of confidence”, var Prince Albert v 

Strange91.92 Senere i den moderne ret i UK er der to sager, som kan siges at være starten på 

den moderne ”Breach of confidence”, og beskyttelse af fortrolig information, heri 

erhvervshemmeligheder. Den første sag som nævner beskyttelsen af fortrolighed udenfor 

kontrakt er Saltman Engineering Co. Ltd. v Campbell Engineering Co. Ltd93. I dommen 

udtrykker Lord Greene MR, at information kan være beskyttet, selv hvis det ikke fremgår 

kontrakten, men den i så fald skal have kvalitet af fortrolighed, og navnlig må den ikke 

være offentlig tilgængelig. Hvad gør det fortroligt er, at opfinderen har brugt sin intellekt, 

og dermed fået et resultat, der kun kan produceres af én, der går gennem den samme 

proces. Han fortsætter med at angive, at domstolene vil forhindre brugen er fortrolige 

                                                 
87 Hogan Lovells (2010; 33) 
88 Hogan Lovells (2010; 34) 
89 Clark et al. (2006; 62) 
90 Laurie et al. (2008; 768) 
91 [1849] 41 ER 1171. I dommen beskrives retten til fortrolighed og sikring mod andres 
indtrængen i hjemmet og udspionering af privatlivet.  
92 Clark et al. (2006; 62) 
93 [1963] 3 All ER 413 
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oplysninger, hvor den ligger udenfor den brug, som personen, der har betroet 

oplysningerne til den anden part, havde tiltænkt, også selvom der ikke er indgået en 

kontrakt om fortrolighed. 

 

Senere i Coco v A N Clark (Engineers) Ltd94, definerede man ydereligere kravene til, 

hvilken information, der faldt ind under beskyttelsen i ”Breach of confidence”. Dommeren 

Sir Robert Edgar Megarry udviklede tre væsentlige kriterier, som skal være opfyldt for at 

få medhold i sager om brud på fortrolighed udenfor kontrakt. Dette bliver i dag regnet for 

den tre step prøve, som kan vise om informationen beskyttes, som fortrolig viden.95  

 Han gentog kravet fra Saltman Engineering Co. Ltd. v Campbell Engineering Co. 

Ltd. omkring informationen skal have en kvalitet af fortrolighed  

 Meddelelsen af den fortrolige information skal ske under omstændigheder, der 

tildeler en pligt til fortrolighed. Hvor det ikke er direkte udtrykt i betroelsen af 

oplysningerne, skal det fremgå klart ved omstændighederne, hvor informationen 

bliver videregivet.  

 Der skal være sket en uautoriseret brug af informationen.  

 

I de næste afsnit vil der analyseres, hvad de krav indebærer, og hvilken retspraksis og 

retsregler der er udviklet herfra. 

 

2.3.1.1 Kvalitet af fortrolighed 

Det første krav for at information kan være beskyttet er, at informationen skal have kvalitet 

af fortrolighed, og ikke må være offentlig tilgængelig, men der er dog en vigtig undtagelse 

til dette krav. I det tilfælde af at en person, heri juridisk, har været bundet af et pligt om 

fortrolighed, det vil sige, hvor kravene for ”Breach of confidence” er opfyldt, kan denne 

være bundet til pligten i periode efter den blev offentlig tilgængelig.96 Dette er kendt, som 

”the springboard doctrine”, og har til formål at stille personen, som har modtaget den 

fortrolige information i samme position, som den der først fik kendskab til den ved 

offentliggørelsen.97 I Terrapin v Builders’ Supply Co (Hayes) Ltd98 udtalte Roxburgh J, at 

en person, der har fået fortrolige oplysninger, ikke må bruge det som et springbræt for 

                                                 
94 [1969] RPC 41  
95 Laurie (2008; 770) og Hogan Lovells (33) 
96 Pitchfork (2007; 223) og Clark et al. (2006; 64) 
97 Pitchfork (2007; 223) 
98 [1967] RPC 375 
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aktivitet, der skader den person, der har betroet information, og dette stadig vil gælde, selv 

når informationen er blevet offentlig tilgængelig. Det er vigtigt her at påpege, at det ikke er 

nok, at informationen er blevet misbrugt. Den skal også have givet en konkurrence 

fordel99, og desuden kan den ikke række længere end at denne fordel er til stede100. I 

Vestergaard Frandsen A/S and others v Bestnet Europe Ltd and others 101, anføres det, at 

doktrinen ikke kan finde anvendelse mod en senere produktion, hvis virksomheden ikke 

har fået et mærkant forspring på denne. ”The springboard doctrine” vil for 

medicinalvirksomheden kunne gælde, hvor fremgangsmåden enten tilsigtet eller utilsigtet 

bliver offentlig viden, og vil dermed gælde for hvem medicinalvirksomheden har betroet 

opfindelsen til inden offentliggørelsen. 

 

Når ikke informationen er blevet offentliggjort, viser retspraksis, at 

erhvervshemmeligheder har kvalitet af fortrolighed 102 , og dermed også en 

medicinalvirksomheds fremgangsmådeopfindelser, hvis de falder ind under denne 

definition. I Herbert Morris Ltd v Saxelby103 udtaler Lord Parker, at hvis information er så 

detaljeret, så den ikke kan huskes i hovedet, må det være en erhvervshemmelig, i 

modsætning til en simpel metode, som nemt kan huskes. Det er ikke en endegyldig test, 

men den kan give en indikation om, hvad domstolene vil regne for en 

erhvervshemmelighed.104 Desuden er det vigtigt at huske ordene fra Saltman Engineering 

Co. Ltd. v Campbell Engineering Co. Ltd, omkring, at det der gør informationen fortrolig 

er, at det er viden, som man kun har kunne komme frem til gennem en proces, som kan 

forstås som en F&U aktivitet. Generelt må den konkrete information og omstændighederne 

danne grundlag for vurderingen, men det står dog klart, at beskyttelsen ikke rækker til 

hvad der kan karakteriseres som trivielt eller nemt tilgængelig, og egentlige 

erhvervshemmeligheder falder indenfor beskyttelsen. 

 
 

 
 

                                                 
99 Pitchfork (2007; 223) 
100 Pitchfork (2007; 223) og Bainbridge (2009; 334) 
101 [2011] EWCA Civ 424 
102 Clark et al. (2006; 63) 
103 [1916] 1 AC 688 
104 Se desuden afsnit 2.3.3 omkring medarbejdere 
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2.3.1.2 Pligt til fortrolighed 

Det andet krav fra Coco v A N Clark (Engineers) Ltd er, at informationen skal være givet 

under omstændigheder, hvor det direkte eller indirekte klart fremgår, at der hviler en pligt 

til fortrolighed. Under konkrakt og i samarbejdsaftaler er det ofte rimelig klart, hvornår 

denne omstændighed er til stede.105 Hvis det er angivet i kontrakten, at der en pligt til 

fortrolighed, og måske endda oplyst, hvilke oplysninger, der er fortrolige, vil de falde 

under beskyttelsen. Eksempelvis ved en fortrolighedsaftale eller know-how licens106 er det 

klart at pligten vil være til stede.107 Det bemærkes, at der i UK ret ikke er en fastslået 

loyalitetspligt under kontrakt, så beskyttelsen af erhvervshemmeligheder kan ikke påregnes 

at strækkes længere end under ”breach of confidence” eller kontraktens indhold. 108 . 

”Breach of confidence” gælder dog også uden for kontrakt. I Coco v A N Clark 

(Engineers) Ltd udtaler Megarry J, at pligten til fortrolighed må være til stede under 

omstændigheder, hvor fornuftig person, som står i  modtagerens sted, må indse at 

informationen, som bliver overdraget, er fortrolig. Denne bestemmelse synes at række 

bredt, men det er stadig væsentligt at indikere en pligt til fortrolighed. 

 
2.3.1.3 Uautoriseret brug 

Det sidste krav, uautoriseret brug begrundes med, at det nødvendigvis må være tilladt at 

bruge eller videregive informationen for at opfylde det formål, som er grunden til 

overdragelsen. Eksempelvis må en arbejdsgiver videregive fortrolig information til sine 

ansatte i det omfang, at det er en betingelse for at kunne overholde aftalen om produktion 

eller lignende for en anden virksomhed.109 Der er til gengæld lidt usikkerhed omkring 

kravet til, at der skal være sket skade ved brugen110, men det synes at fremgå af Coco v A N 

Clark (Engineers) Ltd, hvor Magarry J bruger det som en del af definitionen. Som Clark et 

al. anfører, vil det dog næppe være svært at gøre, hvor en konkurrent benytter 

fremgangsmåden, og dermed får en konkurrencemæssig fordel 111 , hvilket vil være 

tilfældet, når en medicinalvirksomheds fremgangsmåde bliver krænket. 

 

 
                                                 
105 Clark et al. (2006; 67) 
106 Hull (2009; 209) 
107 Hull (2009; 207)  
108 Hofmann (2010; 164) 
109 Clark et al. (2006; 71) 
110 Clark et. al. (2006; 71) 
111 Clark et. al. (2006; 71) 
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2.3.2 Tredjemand 

”Breach of confidence” vil også gælde for en tredjemand i det omfang, at det fremstår 

klart at informationen er fortrolig.112 Hvis ikke tredjemand er bekendt med, at der er tale 

om fortrolig information udtalte Turner VC i  Morison v Moat 113, at hvis informationen 

var købt i god tro, var tredjemand ikke forpligtet af fortroligheden. Betingelsen er at 

personen skal have handlet uærligt, og naivitet er eksempelvis ikke nok.114 Når tredjemand 

bliver bekendt med at informationen er fortrolig, vil der til gengæld igen være pligt til 

fortrolighed.115  

 

2.3.3 Medarbejdere 

”Breach of confidence” gælder i princippet også for medarbejdere, som er kommet i 

besiddelse af erhvervshemmeligheder under deres hverv. Domstolene har dog siden sat 

visse restriktioner på, hvad der beskyttes, når en medarbejder har stoppet sin ansættelse, og 

der er generelt efter Coco v A N Clark (Engineers) Ltd. kommet andre mere eller mindre 

omdiskuterede krav, som der kan blive taget i betragtning ved bedømmelsen af krænkelsen 

af en hemmeligholdt fremgangsmådeopfindelse.  

 

Den styrende dom116 er Faccenda Chicken v Fowler117, som angiver, at der er forskel på 

oplysninger, som kan anses som fortrolige og egentlig erhvervshemmeligheder. Den 

hemmeligholdte information deles op i tre klasser:  

 Trivielle oplysninger, som ikke kan beskyttes  

 Information med fortrolige elementer118, som kan være beskyttet af en loyalitets-

pligt i løbet af en persons beskæftigelse, men ikke efter ansættelsens ophør 

 Erhvervshemmeligheder, som kan være beskyttet under ”Breach of confidence” i 

en periode efter en persons beskæftigelse, og i nogle tilfælde på ubestemt tid 

                                                 
112 Clark et al. (2006; 69) 
113 [1851] 9 Hare 241 
114 Se Thomas v. Pearce [2000] FSR 718 hvor en tidligere ansat gav en liste med kunder 
fra sin tidligere arbejdsgiver til tredjemand. 
115 jf. Fraser v Evans [1969] 1 QB 349, hvor Lord Denning MR udtalte, at selv hvis 
informationen bliver modtaget uden kendskab til fortroligheden, vil tredjemand være 
forpligtet af ”Breach of confidence”, når tredjemand bliver opmærksom på, at den 
oprindeligt blev afgivet i fortrolighed.  
116 Cran og Joseph (2011; 689) 
117 [1987] Ch 117, [1986] 1 All ER 625 
118 Kan defineres som know how 
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Hvor lang tid en erhvervshemmelighed kan hemmeligholdes, vil afhænge af den konkrete 

vurdering af informationen. Hvis den forsat har en høj teknisk værdi, vil den falde under 

beskyttelsen. Det betyder, at fremgangsmådeopfindelser, som kan kategoriseres som 

erhvervshemmeligheder, kan opnå en beskyttelse på ubestemt tid. 

 

I sagen, som lå til grund for Appel-sagen, 119 udtalte Neill LJ, at man kan ikke forhindre, at 

en tidligere ansat bruger den viden, som personen har oparbejdet gennem sin ansættelse, 

men egentlige erhvervshemmeligheder, som er af en høj klasse af fortrolighed og kan 

adskilles fra anden viden, vil fortsat være beskyttet. Dommer Neill LJ understreger, at det 

vil bero på en konkret vurdering om kravene til beskyttelsen er opfyldt. I denne vurdering 

lægges særlig vægt på:  

 Ansættelsens karakter 

 Arten af oplysningerne i sig selv 

 Om arbejdsgiveren har tydeliggjort informationens fortrolighed over for den ansatte 

 Hvorvidt de relevante oplysninger let kan isoleres fra andre oplysninger, som 

medarbejderen kan bruge eller afsløre.  

Det vil derfor i høj grad være en konkret vurdering i den enkelte sag, hvor informationen 

og de omkringlæggende forhold tages i betragtningen.  

 

Grundet loyalitetspligten overfor arbejdsgiveren vil domstolene også i højere grad 

acceptere, at mere almindelig know how falder under beskyttelsen, jf. Faccenda Chicken v 

Fowler. Medicinalvirksomheden vil også kunne opnå en bredere beskyttelse efter 

ansættelsen ved at lave konkurrenceklausuler, fortrolighedsaftaler eller andre former for 

klausuler i ansættelseskontrakterne. De skal dog være rimelige ellers vil de blive tilsidesat, 

jf. Herbert Morris Ltd v Saxelby. 

 

2.3.4 Industrispionage 

Der er i UK ingen specifikke regler omkring beskyttelsen af erhvervshemmeligheder ved 

industrispionage120, men egentlig tyveri vil det selvfølgelig være strafbart121 og brugen af 

hacking til at få information om medicinalvirksomhedens erhvervshemmeligheder vil 

                                                 
119 [1985] 1 All E.R. 724 
120 LCCP150 (1997) 
121 under Theft Act 1968, se også LCCP150 (1997; 2) 
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kunne falde ind under Computer Misuse Act 1990 section 1122. 

 

Hvis medarbejdere eller samarbejdsparter laver industrispionage vil det falde under 

”breach of confidence”, hvis de blev betroet informationen, eller under Theft Act 1968 

eller Computer Misuse Act 1990, hvis det er egentlig tyveri. Civilretligt ville en 

medicinalvirksomhed kunne påråbe civile krav, når tyveriet eller hackingen er brugt til at 

krænke medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelser.123 Det har i flere omgange 

været diskuteret, hvorvidt egentlige bestemmelser omkring industrispionage, specielt 

omkring erhvervshemmeligheder, skulle implementeres i lovgivningen.124 Indtil videre vil 

medicinalvirksomheden dog beskyttes af ovenstående regler, og rent civilretligt, ville en 

lovgivning heller ikke kunne formodes at ændre betydeligt på medicinalvirksomhedens 

beskyttelse. 

 

2.4 Sammenfatning af beskyttelsen af erhvervshemmeligheder  i Danmark 
og UK 

Beskyttelsen både i Danmark og UK dækker stort set det samme, og yder hverken en 

meget ringere eller bedre beskyttelse end den, som følger af TRIPS. Den dækker både i 

Danmark og UK de eksempler, som gives i note 10 til TRIPS, stk. 2, og giver ikke en 

eneret, hvorfor andres brug af erhvervshemmeligheden ikke kan forhindres, hvis den er 

udviklet af en anden eller fundet ved reverse engineering. Begge lande tillægge også 

elementer af de tre betingelser i TRIPS artikel 39, stk. 2 betydning. 

 

Derudover beskyttes der i begge lande for medarbejderes videregivelse af information, 

hvor informationen dækker over en erhvervshemmelig. Ligeledes vil også 

samarbejdsparters videregivelse falde under beskyttelsen, og beskyttelsen i begge tilfælde 

kan udvides ved aftale, og medicinalvirksomheden også er beskyttet mod tredjemands 

brug, hvor informationen er videregivet ved en krænkelse. 

 

Sidst vil også industrispionage beskyttes i begge lande. Dog findes der ikke en specifik 

lovhjemmel for dette i UK, men det vil falde under de almindelige bestemmelser omkring 

tyveri og hacking. 

                                                 
122 LCCP150 (1997; 9) 
123 Se nærmere om retshåndhævelsen i afsnit 2.7. 
124 Se eksempelvis LCCP150 fra ”The Law Commission” 
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2.5 TRIPS art. 50 ‐ foreløbigt forbud og bevissikring 

Næste afsnit vil det kort redegøres for, hvorfor de foreløbige retsmidler juridisk er vigtige 

for medicinalvirksomheden, og herefter redegøres for TRIPS art. 50. 

 

2.5.1 Foreløbige retsmidler 

Andersen et al. anfører i forhold til en enerettighedshaver, at hvis krænkelsen er fuldt 

oplyst, vil det typisk ikke være nødvendigt for en rettighedshaver at bruge muligheden for 

et foreløbigt forbud medmindre, at krænkelsen fortsætter i et uacceptabelt omfang.125 I 

forholdt til erhvervshemmeligheder kan dette måske være gældende, hvis skaden er sket, 

og ikke vil medføre yderligere krænkelse. I forhold til medicinalvirksomhedens 

fremgangsmådeopfindelser er der dog en overhængende risiko for, at krænkelsen 

fortsætter. Udover de økonomiske konsekvenser dette kan medføre, kan det også have 

juridisk betydning for medicinalvirksomheden. Hvis krænkelsen fortsætter, øges 

medicinalvirksomhedens risiko for at fremgangsmådeopfindelsen spredes til en større 

personkreds, og dette kan vanskeliggøre den fortsatte hemmeligholdelse for 

medicinalvirksomheden med den konsekvens, at fremgangsmåden ikke længere kan 

betragtes som en erhvervshemmelighed, da den er blevet almindelig tilgængelig viden, jf. 

afsnit 2.2.1.1 og 2.3.1.1. Derudover er det vigtigt for medicinalvirksomheden at kunne 

skaffe bevismidler, og ved en almindelig rettergang kan det være vanskeligt både at bevise, 

at den anden virksomhed benytter fremgangsmåden, men også at fremgangsmåden ikke er 

udviklet af den anden virksomhed eller fundet ved reverse engineering. 126. Den anden 

virksomhed vil desuden have mulighed for at destruere bevismateriale, som kan påvise 

dette, hvis ikke medicinalvirksomheden får et overraskelsesmoment i bevissikringen. 

Derfor vil muligheden for at nedlægge foreløbigt forbud og skaffe bevismidler ved 

krænkelsen af en hemmeligholdt fremgangsmådeopfindelse være en vigtig del af 

beskyttelsen. Retstilstanden i Danmark og UK i forhold til dette vil derfor undersøges i de 

efterfølgende afsnit. Nedenfor redegøres for de regler, som følger af TRIPS.  

 

                                                 
125 Anders et al. (2006; 105) 
126 Plesner (1993; 351ff) 
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2.5.2 Bestemmelserne i TRIPS art. 50 

Bestemmelsen omkring muligheden for at stoppe krænkelser med foreløbigt forbud og 

bevissikring findes i TRIPS art. 50.127 Art. 50, stk. 1 angiver, at de retslige myndigheder 

skal have kompetence til at træffe hurtige og effektive foreløbige foranstaltninger til; at 

forhindre en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i at opstå, jf. TRIPS art. 50, stk. 1, 

litra a, og at bevare relevant bevismateriale vedrørende den påståede krænkelse, jf. TRIPS 

art. 50, stk. 1, litra b.   

 

De nærmere regler er defineret i TRIPS art. 50, stk. 2-8. I art. 50, stk. 2 angives, at der skal 

være mulighed for at vedtage midlertidige foranstaltninger uden at høre den anden part, 

især hvis der er risiko for at forsinkelse vil skade rettighedshaver, eller bevismaterialet kan 

blive destrueret. Rekvirenten skal fremlægge alt rimeligt disponibelt bevismateriale for at 

få en tilstrækkelig grad af sikkerhed for, at rekvirenten er rettighedshaveren, og at der er 

sket eller er overhængende risiko for at ske en krænkelse, og sidst stille en sikkerhed, der 

er tilstrækkelig til at beskytte sagsøgte, og at forhindre misbrug, jf. art 50, stk. 3. Hvis 

foranstaltningerne er blevet vedtaget uden at høre den anden part, skal de berørte parter 

senest underrettes straks efter gennemførelsen, jf. art. 50, stk. 4, 1. pkt. En gennemgang 

finder sted på begæring af rekvisitus indenfor en rimelig frist efter meddelelsen af de 

foranstaltninger, med henblik på at afgøre, om disse foranstaltninger skal ændres, ophæves 

eller stadfæstes, jf. art. 50, stk. 4, 2. pkt. I art. 50, stk. 5 anføres, at ansøgeren kan være 

forpligtet til at give nødvendige oplysninger til identifikation af varerne. Art. 50, stk. 6 og 

art. 50, stk. 7 omhandler ophævelse, hvis sagen ikke er påbegyndt inden en rimelig frist. 

Sidst omhandler art. 50, stk. 8 administrative procedurer til at nedlægge forbud. 

 

TRIPS art. 50 giver således mulighed for et få nedlagt et foreløbigt forbud og bevissikre. 

Der er dog nogle implikationer i bestemmelsen i TRIPS, art. 50, heri at den i hovedtræk 

nærmere regulerer resultatet, som medlemslandene skal opnå, end de egentlige betingelser 

for anvendelsen.128 Desuden lægger ”en intellektuel ejendomsret” i art. 50, stk. 1 op til en 

fortolkning i de enkelte lande angående om bestemmelse kun vedrører de nationale IP-

rettigheder eller det også gælder ”illoyal konkurrence”.129 De næste afsnit vil analysere 

retstilstanden i Danmark og UK for nedlæggelse af foreløbigt forbud og bevissikring. 

                                                 
127 Se bilag 2 
128 UNCTAD-ICTSD (2005; 588, 590 og 601) 
129 UNCTAD-ICTSD (2005; 603) 
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2.6 Foreløbigt forbud og bevissikring i Danmark 

I Danmark findes reglerne for nedlæggelsen af foreløbigt forbud, et fogedforbud, i 

retsplejelovens kapitel 57. Bestemmelsen i RPL §641 lyder; ”fogedretten kan ved forbud 

pålægge private og repræsentanter for stat, region og kommune i disses egenskab af parter 

i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret”. Der beror 

heri at fogedforbuddet er en undladelsespligt130. Forbuddet er foreløbigt i den forstand, at 

fogedretten træffer afgørelse af, at rekvirenten har sandsynliggjort sit krav131, men det er 

ikke en endelig afgørelse på tvisten mellem parterne132, og der skal indenfor en 14 dage 

anlægges en justifikationssag, jf. RPL §648, stk. 1, jf. RPL §634, stk. 1. I 

justifikationssagen bliver det således afgjort, hvorvidt forbuddet er lovlig gjort og 

forfulgt.133 RPL §§642-652 angiver de nærmere regler for nedlæggelsen af et fogedforbud. 

Udover bestemmelserne i kapitel 57, angiver kapitel 57a bestemmelserne for bevissikring 

ved immaterielle krænkelser, som svarer til TRIPS art. 50, stk. 1, litra b. Nedenfor 

redegøres først for muligheden for at få nedlagt foreløbigt forbud, derefter for at 

bevissikre, og sidst kravene til bevisførelsen ved anvendelsen de foreløbige retsmidler. 

 

2.6.1 Betingelserne for fogedforbud i Danmark 

Det fremgår af RPL §§642 og 643, hvilke betingelser, der kan gøres gældende for 

nedlæggelsen af et fogedforbud, hvor RPL §642 angiver de positive betingelser, mens 

§643 angiver de negative betingelser. 134  Disse bestemmelser blev indført ved 1989-

reformen ved lov nr. 713/1988, som en skærpelse af betingelserne for at få nedlagt 

fogedforbud på baggrund af betænkning 1107/1987. I RPL §642, stk. 1 bemærkes, at 

betingelserne i bestemmelsen skal ”godtgøres” eller ”synliggøres”. Det er rekvirenten, der 

har bevisbyrden for at for at kunne godtgøre eller synliggøre krænkelsen, og ligeledes de 

negative betingelser i RPL §643. 135 Bevisførelsen og mulighederne for at skaffe 

bevismidler vil analyseres i afsnit 2.6.3. 

 

 

                                                 
130 Gomard (1997; 373) 
131 Gomard (1997; 374) 
132 Nir 1993 s. 25 
133 Nir 1993 s. 25 og Andersen (1997; 109) 
134 Andersen et al. (2006; 280) 
135 Andersen et. al. (2006; 280) 
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I RPL §642, stk. 1 nr. 1 stilles den første betingelse for, at handlingerne, der søges forbud 

mod,  skal stride mod rekvirentens ret. Denne retsstridighed må fortolkes ud fra den 

nordiske retsstridighedslære136, hvor retsstridigheden må vurderes ud fra en interesse- eller 

skadesafvejning af den nytte eller skade handlingen medfører. Det er en objektiv 

vurdering137, da den subjektive vurdering vil være overladt til den almindelige domstol. 

Rettigheden, som handlingen skal stride imod, kan dække over både reglerne, der følger af 

MFL §§1 og 19138. Desuden er også ved misligholdelse af en konkurrenceklausul, know 

how-licens eller anden aftale mulighed for at nedlægge fogedforbud, såfremt 

misligholdelsen består i at udøve konkurrerende virksomhed, udnytte viden som er imod 

parternes aftale, eller lignende handlinger, der strider mod rekvirentens ret 139 , jf. 

U1987.243H, men ikke hvis misligholdelsen består i et pengekrav140. Sidst vil udnyttelse 

af oplysninger opnået ved industrispionage efter straffelovens bestemmelser141 også kunne 

medføre et fogedforbud, såfremt der opstår en krænkelse som følge af spionagen. 

 

I forhold til handlinger, bemærkes at RPL §641, stk. 1 er en undladelsespligt, og de 

handlinger, som kan forbydes. er således kun handlinger som foregår nu, og ikke en pligt 

til at omgøre handlinger, som er sket. 142  Fogedretten kan dog pålægge rekvisitus at 

foretage enkeltstående handlinger, der sikrer undladelsespligten, jf. RPL §641, stk. 2. Det 

er dog betinget af, at handlingen er af underordnet betydning, og skal i så fald også være i 

overensstemmelse med RPL §645.143 Fogedretten kan således normalt ikke pålægge en 

rekvisitus at destruere allerede fremstillede lægemidler 144 , men kan i nogle tilfælde 

beslaglægge eller destruere rørligt gods. Eksempelvis dele af et produktionsapparat, som 

bruges eller er blevet brugt til at krænke fremgangsmåden efter RPL §645, stk. 2 til formål 

at opretholde forbuddet. Det ses af ordenlyden ”såfremt der er bestemte grunde til at 

antage” i RPL §645, stk. 2, at hvis det ikke er brugt til formålet endnu, skal det godtgøres, 

at det rent faktisk vil blive anvendt til krænkelse. 

                                                 
136 Gomard (1997; 377) 
137 Andersen et al. (2006; 281-282) 
138 Gomard (1997; 390) 
139 Gomard (1997; 380) 
140 Andersen et al. (2006, 335) 
141 Bruun et al. (2005; 726) og Gomard (1997; 378 sammenholdt med 380) 
142 Gomard (1997; 385) 
143 Bruun et al. (2005; 731-732) 
144 Petersen (2008; 224). Det bemærkes at udvalget i betænkning 1385/2000 s. 37 ikke er 
enig i dette. I eksemplet henvises der dog til Computere med EDB-programmer, som nogle 
tilfælde vil kunne benyttes til at fortsætte krænkelsen. Desuden bemærkes i betænkningen, 
at fogedretten vil være tilbageholdende med en sådan anvendelse af bestemmelsen. 
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RPL §642, stk. 1, nr. 2 og 3 angiver, at rettighedshaveren skal godtgøre eller 

sandsynliggøre, at rekvisitus foretager de handlinger, som søges forbudt, og formålet med 

forbuddet forspildes, hvis rekvirenten bliver henvist til den almindelige domstol. RPL 

§642, stk. 1, nr. 2 er rettet mod tilfælde, hvor den retsstridigende handling er fortaget og 

afsluttet, og et fogedforbud ville da heller ikke have nogle indflydelse på rekvisitus’ 

aktiviteter, og opfyldelsen af forbuddet ville allerede være sket, jf. U1980.604SH. 

Bestemmelsen i RPL §642, stk. 1, nr. 3 skal ses i lyset af, at foreløbige retsmidler, heri det 

foreløbige fogedforbud, er subsidiære retsmidler, og skal kun benyttes, hvis rekvirenten 

kan udsættes for et retstab ved afventning af almindelig rettergang.145 

 

I RPL §643, stk. 1 angives, at et fogedforbud ikke kan nedlægges, hvis rekvirentens ret er 

tilstrækkelig beskyttes efter bestemmelserne om erstatning og straf, eller rekvisitus har 

tilbudt sikkerhed.  Denne bestemmelse bygger på den samme begrundelse som RPL §642, 

stk. 1, nr. 3 omkring fogedforbuddet som subsidiær retsmiddel. Det vil dog ofte netop være 

problemet med hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelser, at krænkelsen fortsætter og 

kan påføre medicinalvirksomheden ydereligere skade, jf. afsnit 2.5.1. RPL §643, stk. 2 

angiver, at hvis det påfører rekvisitus skade eller ulempe, der står i åbenbart misforhold til 

rekvirentens interesse i forbuddets nedlæggelse, kan fogedretten nægte at nedlægge forbud. 

Det er det almindelige proportionalitetsgrundsætning, som gøres gældende her 146 , og 

fogedretten kan således vurdere proportionaliteten af fogedforbuddet, men der skal være et 

klart misforhold for, at den finder anvendelse, jf. U2010.2221H, hvor 

proportionalitetsprincippet blev diskuteret både i Østre Landsrets kendelse og i Højesteret, 

og fodbuddet blev stadfæstet af begge domstole. 

 

Sidst kan fogedretten stille som betingelse for fogedforbuddets nedlæggelse, at rekvirenten 

stiller sikkerhed for den skade eller ulempe som rekvisitus bliver påført ved 

fogedforbuddet, jf. RPL §644, stk. 1. 

 

 

 

                                                 
145 Andersen et al. (2006; 290) 
146 Andersen et al. (2006; 1992) 
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2.6.2 Bevissikring efter RPL §57a 

Retsplejeloves kapitel 57a blev indført ved lov nr. 216 af 28. marts 2001 på baggrund af 

betænkning nr. 1385 fra 2000 efter tvivl om, hvorvidt Danmark opfyldte kravene i TRIPS 

art. 50, stk.1, litra b. 147  Bestemmelsen har til formål at give rettighedshaveren den 

mulighed for bevissikring, som også følger af TRIPS, jf. afsnit 2.5.2. I RPL §653, stk. 2 er 

udtømmende angivet148 , hvilke rettigheder, der er omfattet af retten til bevissikring i 

krænkelsessager, og ved indførsel af bestemmelsen blev erhvervshemmeligheder efter 

MFL §19 (dengang MFL §10) ikke medregnet, og det fremgår af betænkningen, hvad 

tanken bag dette var. Her anføres, at ”anvendelsen af reglerne om bevissikring til fordel for 

indehaveren af erhvervshemmeligheder ville indebære, at denne, når en krænkelse var 

sandsynliggjort, fik adgang til lade foretage en undersøgelse af konkurrentens 

produktionsprocesser og produktionsapparat. Den overvejende opfattelse i udvalget har 

været, at dette ville være for vidtgående, idet der herved regelmæssigt ville opstå en 

alvorlig risiko for prisgivelse af konkurrentens erhvervshemmeligheder.”149  Således er 

krænkelser efter MFL §19 ikke indregnet i bevissikringsreglerne i kapitel 57a og finder 

ikke anvendelse på disse. 

 

Ligeledes er MFL § 1 kun omfattet ved produktefterligninger. Heller ikke ved 

erhvervshemmeligheder, som bliver krænket efter staffelovens bestemmelser omkring 

industrispionage, jf. afsnit 2.2.3, eller kontraktretlig misligholdelse, jf. afsnit 2.2.2, finder 

reglerne i kapitel 57a anvendelse, jf. RPL §653, stk. 2. 

 

Hermed finder bevissikringsreglerne ikke anvendelse på krænkelser af 

medicinalvirksomhedens hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelser i Danmark. 

 

 

 
 

 

                                                 
147 Andersen et al. (2006; 96) 
148 Petersen (2008; 114) 
149 Betænkning nr. 1385/2000 s. 58 
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2.6.3 Bevisførelsen ved fogedforbud 

Når medicinalvirksomheden vil nedlægge fogedforbud, skal det sandsynliggøres, at der 

forlægger en krænkelse, hvilket sker efter bestemmelserne i RPL kapitel 57. Det gælder 

efter RPL §647, stk. 1, at fogedretten kan afskære bevisførelse, der findes uforegentligt 

med hensynet til forretningens fremme. Dette giver fogedretten mulighed for, at 

fogedretten kan afskære bevisførelse, som ikke er af betydning for sagen eller falder uden 

for fogedrettens rammer ved at have til formål at forhale sagens afgørelse.150 

 

Bevisførelsen sker ved en fri bevisvurdering, jf. RPL §646, stk. 2, jf. RPL §344, og således 

også RPL §§302, 303 og 339. Bestemmelserne indebærer, at retten kan indkalde til 

partsforklaring, jf. RPL §302, eller en part selv kan beslutte at afgive partsforklaring, jf. 

RPL §303, og at fogedretten må stille spørgsmål til disse forklaringer eller andet de finder 

uklart, jf. RPL §339. Rekvisitus kan dog ikke blive pålagt at udtale sig om faktiske 

omstændigheder i sagen, men det kan få processuelskadevirkning på rekvisitus, jf. RPL 

§344, stk. 2.  

 

Ved bevisførelsen skal medicinalvirksomheden blot sandsynliggøre, at RPL §642, er 

opfyldt. Således behøver bevismidlet ikke være fuldstændigt, og kan udbygges i en 

efterfølgende i en justifikationssag. Dette kan betragtes som en bevislettelse151, hvilket 

betyder, at retten, efter et konkret skøn ud fra retsfaktum, kan vurdere om betingelserne i 

RPL §642 er opfyldt.152  

 

Et eksempel på dette ses i U2008.100Ø, som omhandler et forbud mod konsulentbureaus 

samarbejde med ny konkurrerende kunde et år efter kontrakten med den gamle kunde er 

afsluttet på baggrund af MFL §19, stk. 2. I sagen kunne rekvirenten ikke fuldstændigt 

godtgøre for, at konsulentbureauet benyttede eller havde videregivet 

erhvervshemmeligheder i sagen, men fogedretten valgte at lave et skøn ud fra det 

retsfaktum, som rekvirenten havde fremlagt, og vurderede, at det var sandsynliggjort at 

samarbejdet ville stride mod rekvirentens ret efter MFL §19, stk. 2. Landsretten 

stadfæstede senere denne vurdering. Det kan således være lettere at sandsynliggøre en 

krænkelse i en situation, hvor krænkelsen finder sted som følge af en anden handling, 

                                                 
150 Petersen (2008; 312); Bruun et al. (2005; 752) 
151 Petersen (2008; 356) 
152 Petersen (2008; 354) 
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eksempelvis samarbejde med konkurrerende virksomhed. Det samme kunne gøres 

gældende, hvis en konkurrenceklausul blev misligholdt, da ville medicinalvirksomheden 

allerede kunne godtgøre misligholdelsen, og dermed kan der nedlægges et fogedforbud. 

Desuden bevirker RPL §644, stk. 1, hvor fogedretten kan pålægge rekvisitus at stille 

sikkerhed for skade og tab, som fogedforbuddet måtte medføre, at fogedretten i højere grad 

kan være sikker på ikke at pålægge rekvisitus et større stort tab ved skønsvurderingen, da 

dette vil være dækket af sikkerhedsstillelsen. 

 

Det synes det nemmere at skaffe tilstrækkelige bevismidler, hvor der samtidig ligger en 

ansættelse eller samarbejde bag. Hvis der ikke er en umiddelbar forbindelse mellem 

medicinalvirksomheden og den konkurrerende virksomhede eller andet, der kan 

sandsynliggøre, at der er sket industrispionage, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at 

sandsynliggøre, at fremgangsmåden ikke er udviklet af den konkurrerende virksomhed selv 

eller fundet ved reverse engineering. 

 

2.7 Foreløbig forbud og bevissikring i UK 

I ordlisten til CPR153 defineres injunction, som ”A court order prohibiting a person from 

doing something or requiring a person to do something.”. Foreløbigt forbud er dermed en 

ikke en enkeltstående ret, men går under en samlet betegnelse, som både kan være forbud 

og påbud, og kan blive pålagt inden en retssag, jf. CPR r. 25.2(1)(a). I UK findes 

bestemmelserne om foreløbigt forbud/påbud i CPR 25 og PD154 25A, som er et supplement 

til bestemmelserne i CPR 25 og omhandler ansøgningen og udførselen af det foreløbige 

forbud/påbud. 

 

Ligesom i Danmark er forbuddet foreløbigt på den måde, at det skal afprøves i retten for 

fortsat at være gældende. Påbuddet dækker over muligheden for bevissikring (search 

orders)155, jf CPR r. 25.1(1)(h), jf. CPA section 7. 

 

Nedenfor redegøres først for de generelle regler for muligheden for at få nedlagt foreløbigt 

forbud eller påbud, derefter for de specifikke regler ved foreløbigt forbud og bevissikring, 

og til sidst kravene til bevismidler ved anvendelsen af de foreløbige retsmidler. 
                                                 
153 Civil Procedure Rules 
154 Practice Direction 
155 Det kan også være et ”freezing” påbud, som hjemles i PD 25A, para 6.1 og 6.2, og 
betyder at rekvisitus mister retten til at forvalte over sine aktiver. (2004; 298). 
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2.7.1 Betingelserne for et foreløbigt forbud og bevissikring 

I UK finder bestemmelserne anvendelse ved civilretligt søgsmål under de betingelser, der 

anføres i de næste afsnit. Det dækker både hvor der er sket en krænkelse efter ”breach of 

confidence”, og hvor der er sket industrispionage. Et foreløbigt forbud/påbud kan ligeledes 

gøres gældende overfor tredjemand under bestemmelserne i PD 25A para 9.1 og 9.2. 

 

CPR trådte i kraft i april 1999, men retspraksis fra American Cyanamid Co v Ethicon 

Ltd156, også kendt som American Cyanamid retningslinjerne, gælder stadig157. Man skal 

dog være opmærksom på en vis fleksibilitet fra domstolenes side, hvilket gør, at 

retningslinjerne hverken er udtømmende eller ubrydelige, og kun vil gælde i en typisk 

sag. 158  Retspraksis viser, at retfærdighed og rettens beskyttende og håndhævende 

karakter159, er det tvingende formål efter CPR r. 1.2, og dermed vil retten om nødvendigt 

også tilsidesætte disse retningslinjer for formålet.160  

 

Ifølge American Cyanamid retningslinjerne skal der for det første være tale om prøvelsen 

af et alvorligt spørgsmål. Retten skal skønne, om rekvirentens søgsmål har substans og er 

en realitet 161, men skal ikke tage stilling, hvor stor chancen er for at rekvirenten vinder 

sagen ved en domstolsprøvelse, jf. Alfred Dunhill v Sunoptic SA 162 . Kun hvor 

medicinalvirksomheden ikke kan have nogen forventning om succes, skal retten sagen 

afvise sagen, jf. Alfred Dunhill v Sunoptic SA præmis 373. Dernæst skal retten vurdere, om 

det vil hensigtsmæssigt at nedlægge et foreløbigt forbud/forbud fremfor at afvente normal 

rettergang (the balance of convenience). I dette skøn vil retten inddrage punkterne i den 

rækkefølger, der følger nedenfor. 

 

Den første overvejelse er, om tildelingen af erstatning være en passende løsning for 

sagsøger, hvis denne vandt sagen. Denne overvejelse fremgår i  American Cyanamid Co v 

Ethicon Ltd præmis 408, hvor Lord Diplock vurderer, at hvis erstatning er en passende 

løsning, og rekvisitus kan betale, så vil foreløbigt forbud normalt ikke skulle pålægges. 

Formålet er ikke at tillade foreløbigt forbud, hvor det ikke er nødvendigt. 

                                                 
156 [1975] AC 396  
157 Gerlis & Loughlin (2004; 299) 
158 Sime (2004; 356) 
159 Jf. Attorney-Generel v Times Newspapers Ltd [1992] 1 AC 191 
160 Gerlis & Loughlin (2004; 298-299)  
161 Sime (2004; 356) 
162 [1979] FSR 337 
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Ligeledes efter præmis 408 kan retten dernæst overveje om status quo vil ændre sig, hvis 

der bliver lavet et foreløbigt forbud/påbud. Hvis ikke vil også det være imod formålet med 

kun at nedlægge foreløbigt forbud/påbud, hvor det er nødvendigt. Det kan her tænkes, at 

hvis krænkelsen af medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse er ophørt, vil 

situationen ikke ændre sig, selvom medicinalvirksomheden skal afvente almindelig 

rettergang. Det kan også ske i forhold til et samarbejde eller en ansættelse, hvor 

erhvervshemmeligheden underlagt ”breach of confidence”, og informationen er 

videregivet, men uden at være taget i brug. Hvis retten ikke skønner, at der er en reel 

chance for, at den bliver taget i brug inden den normale rettergang, vil status quo ikke 

ændre sig, og forbuddet/påbuddet kan ikke nedlægges. 

 

Herefter kan retten, ifølge American Cyanamid Co v Ethicon Ltd præmis 409, inddrage 

andre specielle faktorer faktorer, som vil afhænge af den konkrete sag. Dette giver retten 

en mulighed for at overveje en lang række faktorer, som kunne spille ind på det 

hensigtsmæssige i et foreløbigt forbud/påbud. Ved krænkelsen af medicinalvirksomhedens 

fremgangsmådeopfindelse kunne det eksempelvis være en overvejelse omkring risikoen 

for, at informationen omkring den hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelse kan sprede 

sig til en større personkreds. Det må dog betragtes, som meget individuelt i den enkelte 

sag, og giver retten mulighed for et konkret skøn efter formålet med foreløbige 

forbud/påbud. 

 

Sidst efter præmis 409 kan retten vurdere, hvor stor forskel der er i styrken af parternes 

påstande, og vurdere nedlæggelsen af et foreløbigt forbud/påbud ud fra dette. Især hvis den 

ene part står meget stærkere end den anden. Heri indgår også en vurdering af, om parterne 

har en reel interesse i at tage sagen videre til den almindelige rettergang, hvis der 

nedlægges et forbud. Det ses i Cayne v. Global Natural Resources Plc163, hvor Eveleigh LJ 

vurderede, at hvor rekvirenten ikke står overvejende stærkere rekvisitus, og hvor et 

foreløbigt forbud ud fra sagens omstændigheder ville udelukke rekvisitus fra retten til 

almindelig rettergang, bør forbuddet ikke nedlægges. 

 

Disse betingelser skal være opfyldt før retten vil nedlægge et foreløbigt forbud/påbud. I 

næste afsnit analyseres nærmere omkring de specielle betingelser for foreløbigt forbud og 

bevissikring. 

                                                 
163 [1984] 1 All ER 225 
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2.7.2 Foreløbigt forbud 

Ud over ovenstående er der kun to yderligere retsregler vedrørende forbud. Indholdet i 

ansøgningen skal beskrive præcis, hvad der ønskes nedlagt forbud imod164, og forbuddet 

må desuden ikke være mere vidtgående end, hvad er nødvendigt for det formål, der ønskes 

opnået. 165  I Attorney-General v Punch Ltd 166  slog retten fast, at selvom forbuddet er 

vidtgående, er det ikke en undskyldning for ikke at overholde det. I så fald må rekvisitus 

ansøge retten om at ændre forbuddet. 

 

2.7.3 Bevissikring 

Muligheden for bevissikring fremgår af CPR r. 25.1(1)(h), jf. CPA 1997 section 7. 

Desuden fremgår de specifikke regler angående ansøgning og udførsel af bevissikring i PD 

25A, para 7. Bevissikringen indebærer både en undersøgelse af rekvisitus bygninger og 

anden ejendom, og normalt skal rekvisitus også udlevere dokumenter, som ikke er kommet 

frem under undersøgelsen.167 

 

Før indførslen af bestemmelserne om bevissikring i CPR var retsreglerne for bevissikring 

kendt som et Anton Piller påbud efter Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd168. 

Betingelserne for dette er stadig den samme efter CPR, hvor en undersøgelseskendelse kan 

udstedes for at sikre bevismateriale eller genstande, der er relevante for retssagen. For at en 

sådan bevissikring kan finde sted, må følgende betingelser være opfyldt:  

 rekvirenten skal umiddelbart synes at stå meget stærkt allerede fra starten af sagen  

 sagsøgtes aktiviteter, som ligger til grund for retssagen, vil påføre eller true med at 

påføre sagsøger alvorlig skade 

 der skal foreligge klare beviser for, at sagsøgte ligger inde med belastende 

dokumenter eller materiale 

 der foreligge en reel mulighed eller sandsynlighed for, at de relevante dokumenter 

eller materiale vil blive destrueret, hvis der ikke sker bevissikring 

 

 

                                                 
164 Gerlis & Loughlin (2004; 301) 
165 Gerlis & Loughlin (2004; 301) 
166 [2003] 1 All E.R 
167 Sime (2004; 389) 
168 [1976] Ch 55 
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Der stilles således rimelige krav for at bevissikringen kan opnås, hvilket primært skyldes 

en beskyttelse af rekvisitus ret og sikkerhed, da dette også kan udsætte rekvisitus for en 

risiko for, at rekvisitus erhvervshemmeligheder bliver opdaget i undersøgelsen. Der skal 

især være proportionalitet mellem risikoen for krænkelse af rekvisitus ret og rekvirentens 

interesse i bevissikringen, jf. Lock International plc v Beswick169.  

 

De første to betingelser læner sig meget op af de generelle principper for foreløbigt 

forbud/påbud, men kravet om, at rekvisitus skal stå væsentlig stærkere, kan ses som en lille 

skærpelse af kravene, Derudover skal der ved bevissikring også fremlægges bevis for, at 

rekvisitus ligger inde med bevismateriale, som kan fremskaffes ved bevissikringen. 

Medicinalvirksomheden skal derfor sandsynligøre at fremgangsmåden er taget i brug, eller 

er så godt på vej til det, at der på nuværende tidspunkt vil ligge dokumenter eller andet 

materiale, som kan bevise den kommende krænkelse. Hvis dette ikke sker, kan sagen blive 

afvist på grund af manglende bevis på nødvendigheden af bevissikringen, hvilket også 

fremgår af PD 25A, para 7.3(2). 

 

Det må desuden godtgøres, at der er en reel risiko for at beviserne vil blive destrueret, hvis 

ikke der foretages bevissikring, jf. PD 25A, para 7.3(2). Det vil i høj grad omhandle 

rekvisitus’ uærlighed, hvor rekvirenten må sandsynliggøre, at rekvisitus er uærlig omkring 

krænkelsen, og vil forsøge, at beskytte sig selv ved en retssag. I Lock International plc v 

Beswick blev bevissikring afvist på baggrund af en vurdering omkring rekvisitus private og 

erhvervsmæssige forhold, og det blev på den baggrund vurderet, at der ikke var en risiko 

for at bevismaterialet ville blive destrueret. Såfremt medicinalvirksomheden kan 

sandsynligøre, at krænkelsen af fremgangsmåden er sket med forsæt, vil det som sagt 

naturligt tale for, at der kan ske en bevissikring, da det vil styrke sandsynligheden for, at 

rekvisitus ligeledes vil handle uærligt i forhold til bevismaterialet.170 Hvis der derimod 

ikke er belæg for rekvisitus’ uærlighed, vil det være sjældent at medicinalvirksomheden 

kan bevise den reelle risiko for destruering af bevismateriale.171 

 

                                                 
169 [1989] 1 WLR 1268  
170 Sime (2004; 391) 
171 Sime (2004; 391) 
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2.7.4 Bevisførelsen ved foreløbigt forbud/påbud 

Bestemmelserne omkring bevisførelsen for at opnå et foreløbigt forbud/påbud findes i PD 

25A, para 3.1- 3.4.  

 

Ansøgninger om bevissikring skal være understøttet af en beediget erklæring af beviserne, 

jf. PD 25A, para 3.1. Det betyder, at medicinalvirksomheden skal indgive en erklæring 

under ed for, at de beviser, som den fremlægger, er korrekte, og at den konkurrerende 

virksomhed krænker medicinalvirksomhedens hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelse. 

Det behøver der ikke være ved foreløbigt forbud, hvor  beviserne, jf. PD 25A, para 3.2, 

enten kan være: 

 Et vidneudsagn 

 En redegørelse for sagen, forudsat at det er bekræftet af en ”Statement of Truth” 

 Ansøgningen forudsat, at den er bekræftet af en ” Statement of Truth” 

Beviserne skal angive de faktiske omstændigheder, som sagsøgeren har påråbt sig, 

herunder alle væsentlige forhold, som retten bør gøres opmærksom, jf. PD 25A, para 3.3.  

 

En ansøgning om foreløbigt forbud/påbud inden den almindelige rettergang vil normalt 

indebære en høring. Det kan være nødvendigt, at nedlægge forbuddet/påbuddet uden 

høring af rekvisitus172 for at bevare overraskelsesmomentet ved bevissikring173 eller hvis 

forbuddet haster ekstra meget 174 . Væsentligt for ansøgningen skal der her være en 

beskrivelse af hvorfor forbuddet/påbuddet skal ske uden høring, jf. PD 25A, para 3.4, med 

en fuldstændig, fair og præcis beskrivelse af al information, jf. Memory Corporation v 

Sidhu (No 2)175. I sagen udtalte Mummery LJ, at der ved et påbud eller forbud uden høring 

ligger en stor forpligtelse til at give en fuld, fair og præcis videregivelse af væsentlige 

oplysninger til domstol, og henlede rettens opmærksomhed på væsentlige faktuelle, 

juridiske og proceduremæssige aspekter af sagen.  

 

I forhold til bevisførelsen generelt er det vigtigste i første omgang, at 

medicinalvirksomheden kan bevise substansen og realiteten af den påståede, og den må 

således sandsynliggøre, at der forlægger en fremgangsmåde, som er beskyttet, og der er 

sket en krænkelse af rettigheden. Det kan i nogle tilfælde kunne være svært at bevise, men 
                                                 
172 Sime (2004; 353) 
173 Gerlis & Loughlin (2004; 304) 
174 Gerlis & Loughlin (2004; 304) 
175 [2000] EWCA Civ 9; [2000] 1 WLR 1443 
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i langt de fleste tilfælde vil mistanken om, at der er sket en krænkelse være nok til, at retten 

vil overveje et foreløbigt forbud eller påbud, jf. Alfred Dunhill v Sunoptic SA.  

 

Desuden kan retten vælge at anmode rekvirenten om at stille sikkerhed for de 

omkostninger, som det foreløbige forbud/påbud kan påfører rekvitus, jf. Hoffman La 

Roche v Secretary of State for Trade and Industry176 , hvilket yderligere giver retten 

mulighed for at nedlægge forbud/påbud, hvor anmodningen bygger på en mistanke.177 

 

Det må dog slutteligt bemærkes, at en sandsynliggørelse vil være nemmere, hvor der er en 

forbindelse mellem medicinalvirksomheden og den konkurrent, som har krænket 

fremgangsmådeopfindelsen.178 Desuden bemærkes, at kravene er skærpede i det  omfang at 

medicinalvirksomheden ønsker at bevissikre uden en høring af den konkurrerende 

virksomhed. 

 
 
 
2.8 Sammenfatning af retstilstanden for at nedlægge foreløbigt forbud og 
skaffe bevismidler i Danmark og UK 

Både i Danmark og i UK kan det foreløbige forbud ske på baggrund af enhver af 

krænkelserne, som er udledt af beskyttelsen af erhvervshemmeligheder. For begge landes 

vedkommende skal det ligeledes sandsynliggøres eller godtgøres, at der er sket en 

krænkelse af medicinalvirksomhedens ret. 

 

Det er i Danmark, i modsætning til UK, ikke muligt at foretage bevissikring ved 

krænkelsen af erhvervshemmeligheder. Kravene til at bevissikre i UK er mere skærpede 

end for at nedlægge forbud, hvilket især skyldes et hensyntagen til proportionaliteten og 

rekvisitus ret. 

 

Sandsynliggøres, at der forligger en krænkelse, hvilket kan besværliggøres i forhold ved 

den omstændighed, at der ikke er en egentlig forbindelse mellem medicinalvirksomheden 

og den virksomhed som krænker fremgangsmåde, men der ikke skal heller ikke være noget 

endegyldigt bevis for en krænkelse.  

                                                 
176 [1975] AC 295 
177 Gerlis & Loughlin (2004; 307) 
178 Jf. diskussionen i afsnit  
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Kapitel 3 Økonomisk analyse 

 

 

Dette kapitel analysere transaktionsomkostningerne, og de faktorer som kan forklare 

strategivalget. Indledningsvis redegøres kort for beskyttelsen, som følger af den første del 

af den juridiske analyse og TRIPS. 

 

3.1 Beskyttelsen 

I dette afsnit vil der kort redegøres for, hvad medicinalvirksomheden skal være særligt 

opmærksom på i forhold til den beskyttelse, som følger af kapitel 1. Desuden redegøres 

meget kort for hvad patentering og offentliggørelse indebærer i medfør af TRIPS-aftalen. 

 

Beskyttelsen af erhvervshemmeligheder er temmelig omfattende, og således vil 

medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse være beskyttet, så længe den: 

 Adskiller sig fra den kendte teknologi, og ikke er almindeligt tilgængelige  

 Virksomheden holder den hemmelig i den forstand, at den ikke spreder den til en 

større personkreds end nødvendigt, og opretholder en pligt om fortrolighed 

omkring fremgangsmåden 

 Virksomheden skal have en værdi af hemmeligholdelsen, så det skal 

sandsynliggøres at andres brug vil medfører en skade for medicinalvirksomheden 

Beskyttelsen er dog ikke nødvendigvis uendelig, da andre kan gøre samme opdagelse eller 

finder fremgangsmåden ved hjælp af Reverse engineering. Desuden beskyttes almindeligt 

know how ikke overfor tidligere ansatte, men medicinalvirksomheden kan forstærke 

beskyttelsen overfor dem og samarbejdspartenere gennem aftaler eller klausuler. 

 

Patentering af en fremgangsmådeopfindelse vil give medicinalvirksomheden eneret på at 

udnytte den kommercielt i 20 år179, men vil samtidig kræve, at fremgangsmådeopfindelsen 

skal offentliggøres til fulde180. Inden for beskyttelsestiden står det kopiproducenter og 

andre medicinalvirksomheder frit at benytte den patenterede fremgangsmåde i egen 

forskning, men fremgangsmåden må først benyttes kommercielt, når patentet er udløbet.181 

                                                 
179 Jf. TRIPS art. 33 
180 Jf. TRIPS art. 29, stk. 1 
181 Jf. TRIPS art. 28, stk. 1, litra a og UNCTAD-ICTSD (2005; 431) 
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Det er et krav for at benytte strategien, at fremgangsmådeopfindelsen rent faktisk er 

patenterbar, og opfylder det globale nyhedskrav.182 

 

Patentering og hemmeligholdelse kan blive udelukket som strategier, hvis 

fremgangsmåden offentligøres. I forhold til patentering har offentliggørelsen fundet sted, 

så snart det er gjort tilgængeligt for offentligheden. Det er vigtigt at bemærke, at 

nyhedskravet er globalt i patentkravene, og dermed har det ikke nogen betydning, hvor 

offentliggørelsen har fundet sted, bare den er, eller har været, offentlig tilgængelig. Ved 

hemmeligholdelse er der ikke noget globalt nyhedskrav, men fremgangsmåden er kun 

beskyttet, så længe den ikke er almindelige tilgængelig eller kendt i industrien. 

 
3.2 Transaktionsomkostninger  

I dette afsnit redegøres der for, hvilke transaktionsomkostninger som medtages i analysen. 

Som beskrevet i afsnit 1.6.2.2, vil transaktionsomkostningerne som begreb tage 

udgangspunkt i Davis183 anskuelse af transaktionsomkostninger som offeromkostningen 

ved at vælge en strategi fremfor en anden. 

 

I denne afhandling vil transaktionsomkostningerne analyseres på to forhold: 

 De administrative omkostninger og omkostningerne ved opnåelse og fastholdelse af 

strategien 

 ”the cost of contingency” 

 

De administrative omkostninger dækker over gebyrer og administrative omkostninger ved 

strategierne, som eksempelvis at skrive patentansøgningen.184 I flere analyser185 ser man 

udelukkende på de administrative omkostninger, men denne analyse medtager også 

omkostninger, der ligger ud over dette. Omkostningerne ved opnåelse og fastholdelse 

dækker ligeledes over omkostninger, som er nødvendige for at opnå og fastholde 

strategien. Omkostningerne er ikke på samme måde faste som de administrative 

omkostninger, hvilket vil blive redegjort for senere i analysen, og kan eksempelvis dække 

                                                 
182 Efter bestemmelserne i TRIPS art. 27, stk. 1 
183 Davis (1988) 
184 Davis (1988;18) 
185 jf. eksempelvis Gerwig (1962) og Davis (1988) 
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over omkostninger til at sikre hemmeligholdelse ved at forhindre industrispionage og 

affatte kontrakter og klausuler med medarbejdere og andre samarbejdspartnere.186  

 

Det er omkostninger, som før er anerkendt i litteraturen. Davis nævner det i forbindelse 

med omkostninger ved hemmeligholdelse, som ikke er medregnet i administrative 

omkostninger, men som kan være relevante i forhold til strategivalget. 187  Friedman et al 

benytter begrebet ”faste omkostninger” ved at skulle lave en patentansøgning188, men 

anderkender samtidig, at der udover faste omkostninger også findes andre omkostninger, 

som vil gøre sig gældende ved beskyttelsen af  erhvervshemmeligheder.189 Friedman et al 

går videre og siger, at disse omkostninger ved erhvervshemmeligheder vil være tæt på 

proportionale med værdien for andre.190 Det vil sige, at omkostningen kun vil forekomme, 

hvis erhvervshemmeligheden er værd for andre at prøve at stjæle191.  Spørgsmålet er, om 

det kan simplificeres på den måde, da det ville betyde, at enhver 

fremgangsmådeopfindelse, som har relativ stor interesse for andre at efterligne, vil være 

meget omkostningsfuld for medicinalvirksomheden at hemmeligholde, eller om 

proportionaliteten har begrænsninger. Desuden må man overveje, om disse omkostninger 

er afgrænset til kun at være relevante i forhold til erhvervshemmeligheder, eller der også i 

forhold til patentering og offentliggørelse kan være omkostninger opnåelse og fastholdelse 

af strategien, som ligger ud over de administrative omkostninger. Derfor vil disse 

omkostninger også medtages i afsnit 3.4 for at give et retvisende billede af 

transaktionsomkostningerne ved hemmeligholdelsesstrategien. 

 

”The cost of contingency”, som betyder omkostningen ved det uforudsete, er en 

omkostning, som også beskrives af Davis192 og Gerwig193. Denne transaktionsomkostning 

vil afhænge af faktorer omkring hemmeligholdelsen, som kan gøre omkostningen større 

eller mindre. Den vil i afhandlingen deles op i usikkerhedsomkostninger, som omhandler 

påvirkningen af faktorer omkring fremgangsmåden og medicinalvirksomheden, og 

                                                 
186 jf. kapitel 2 og forgående afsnit 
187 Davis (1988; 19) 
188 Friedman et al (1991;63) 
189 Friedman et al (1991;63) 
190 Friedman et al (1991; 63) 
191 Friedman et al (1991; 63) 
192 Davis (1988:18) 
193 Gerwig (1962: 77-78) 
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risikoomkostninger, som omhandler faktorer omkring beskyttelsen fra den første del af den 

juridiske analyse. 

 

For at analysere dette, vil der i næste afsnit redegøres for hvad fremgangsmådeopfindelser 

i medicinalindustrien består af, og herefter vil transaktionsomkostningerne og de faktorer, 

som kan påvirke dem, analyseres. 

 

3.3 Fremgangsmådeopfindelser i medicinalindustrien 

I dette afsnit redegøres først for, hvad der kendetegner fremgangsmådeopfindelser i 

medicinalindustrien og den information, som de består af. 

 

3.3.1 Typer af fremgangsmåder i lægemiddelproduktionen 

Fremgangsmådeopfindelser vil, som nævnt i afsnit 1.4, i afhandlingen begrænse sig til en 

analyse af fremgangsmådeopfindelser, som benyttes til fremstilling af lægemidler. 

Fremgangsmåden til fremstillingen af lægemidler afhænger af, hvilken type lægemiddel 

det er, og hvilke aktive stoffer og hjælpestoffer194 de består af, heri om det er syntetisk 

fremstillet, udtræk fra planter eller dyr og/eller bioteknologisk fremstillet.195 Fælles for 

fremstillingsmåderne er, at de enten kan blive udviklet i forbindelse med udviklingen eller 

opdagelsen af egenskaberne ved det aktive stof eller hjælpestofferne, eller som en del af en 

senere F&U eller oparbejdelse af know how, som forbedring af fremstillingsmåden.196  

 

I denne afhandling vil fremstillingsmådeopfindelser deles op i to kategorier. Den første er 

af omkostningsbesparende karakter, hvor fremgangsmådeopfindelsen mindsker 

omkostningerne i produktionen197, men lægemidlet som fremstilles godt kan laves på 

anden måde. I de omkostningsbesparende fremgangsmåder inkluderes ligeledes  

kompleksitets reducerende fremgangsmådeopfindelser, som vil have samme effekt. 198 

Denne form for fremgangsmådeopfindelse kan både opstå i forbindelse med F&U i 

udviklingen af lægemiddelet eller i en investering i senere F&U eller know how som følge 

                                                 
194 Lægemidler består af et elle flere aktive stoffer, som giver effekten af medicinen, mens 
hjælpe stofferne hjælper til at optimere egenskaberne ved det aktive stof. 
195 Pisano (1996; 118 og 125) 
196 Pisano (1996; 7-9) 
197 Pisano (184) 
198 Pisano (1996; 184ff) 
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af erfaringer i produktionen199. Den anden form for fremgangsmåde er af så afgørende en 

faktor for produktionen af lægemiddelet, at det ikke er muligt at fremstille det uden 

fremgangsmådeopfindelsen. 200 Her kan selve lægemidlet være udfaldet af en opfindelse af 

en fremgangsmåde.  

 

Der er derfor tale om to forskellige former for viden, da den ene form giver 

medicinalvirksomheden en omkostningsfordel i produktionen, mens den anden form for 

fremgangsmåde helt udelukker andre i en generisk produktion, hvis de ikke har samme 

viden. For at kunne differentiere mellem disse to former, vil de i afhandlingen herfra 

betegnes som omkostningsbesparende og essentielle fremgangsmådeopfindelser. 

 

3.3.2 Information 

Uanset om der er tale om en omkostningsbesparende eller essentiel 

fremgangsmådeopfindelse, består fremgangsmåden af information. Den information skal 

bruges for, at den har en egentlig værdi for medicinalvirksomheden. 201  Information 

adskiller sig fra andre goder ved at kunne bruges igen og igen samt af flere samtidig, og 

hvis informationen bliver kendt af flere, vil det med tiden blive et offentlig gode202.  

 

For at informationen bliver et offentlig gode skal to væsentlige forudsætninger dog være 

gældende. Den ene forudsætning er, at medicinalvirksomheden skal offentliggøre sin 

opfindelse. Her har fremgangsmåder den fordel, at brugen af den information, som 

fremgangsmådeopfindelsen består af, ikke nødvendigvis betyder, at andre får kendskab til 

opfindelsens eksistens, da den ikke altid er synlig gennem lægemidlet203.  

 

Den anden forudsætning er, at informationen kan overføres uproblematisk. Normalt ville 

det også gøre sig gældende ved produkter, hvor andre ofte vil kunne lave Reverse 

engineering på dette, og tilegne sig informationen. 204 Dette vil ikke altid være gældende 

for fremgangsmåder. For det første fordi fremgangsmåden ikke nødvendigvis fremgår af 

                                                 
199 Pisano (1996; 7-9) og Teece (1986; 288-289) på baggrund af Abernathy & Utterback 
(1978) og Pisano (1996; 181-184) 
200 Pisano (1996; 103ff) 
201 Davis (1988 II, 7) 
202 Davis (1988 I; 16) 
203 Se diskussionen i de næste afsnit 
204 Arundel (2001; 613), Davis (1988 II;13 og 22) 
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produktet, da det ikke er sikkert, at indholdet af lægemidlet afslører fremgangsmåden205. 

Desuden vil informationen om eksistensen, eller endda en beskrivelse af den, ikke altid 

være  nok til at en anden vil kunne benytte den. Teece206 beskriver det som tavs viden, 

hvor informationen skal overføres ansigt til ansigt eller ved demonstration og afprøvning 

af informationen. 207  Derfor er det ikke sikkert, at den information, som ligger i 

fremgangsmådeopfindelsen, nødvendigvis kan kopieres uden den nødvendige know how 

som medicinalvirksomheden og dens medarbejdere er i besiddelse af.  

 

I de næste afsnit vil muligheden for Reverse engineering og tavs viden analyseres i forhold 

til fremgangsmåder i medicinalindustrien, og hvilken indflydelse det kan have på 

medicinalvirksomhedens strategivalg. 

 

3.3.2.1 Reverse engineering    

Reverse engineering  vil som sagt forudsætte, at det af produktet er muligt at finde frem til 

fremgangsmådeopfindelsen. Det ville være at simplificere tingene at sige, at Reverse 

engineering ikke kan lade sig gøre simpelt, fordi det er en fremgangsmåde. Som Teece 

bemærker kan informationen bag fremgangsmåder også være observerbare i brug.208 Hvis 

der ikke i sig selv ligger en egentlig opfindelse bag fremgangsmåden, og det er muligt for 

kopiproducenterne at se, hvad indholdet er209, vil de selv kunne fremstille det ud fra den 

kendte teknologi.  

 

Det er dog langt fra altid tilfældet. Især ved bioteknologisk fremstillede lægemidler er 

fremstillingsmåden ofte så kompleks, at små afvigelser kan medføre, at det aktive stof ikke 

får samme virkning. 210  Dermed er det ikke nok for en generisk producent at kende 

produktet for umiddelbart at kunne imitere det. Derfor bliver generiske produkter af 

bioteknologisk fremstillede lægemidler også betegnet som biosimilære, da de ikke er 

identiske til originallægemidlet211, som de almindelige generiske lægemidler er, og der selv 

påhviler de generiske producenter yderligere F&U for at finde frem til en passende 

                                                 
205 se diskussionen i næste afsnit 
206 Teece (1981) 
207 Teece (1981, 83) 
208 Teece (1998; 64) 
209 Ved en lægemiddelgodkendelse skal de aktive stoffer offentliggøres, jf. Forordning 
726/2004EF artikel 13, stk. 2. 
210 Schellekens (2004; 1358) og Ludwig et al. (2008; 412) 
211 Ludwig et al. (2008; 411) 
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fremgangsstillingsmetode. Et andet eksempel er en omkostningsbesparende 

fremgangsmåde, hvor medicinalproducenten under udviklingen af lægemidlet, eller senere, 

har fundet en mere effektiv fremstillingsmåde end den kendte teknologi til at udvinde, eller 

syntetisk fremstille det aktive stof.212 Selvom kopiproducenten ved hvilke aktive stoffer, 

som er i lægemidlet, er det ikke sikkert, at den ved reverse engineering kan finde frem til 

den nye fremgangsmåde, som medicinalvirksomheden benytter. 

 

Hvis medicinalvirksomheden vælger at patentere fremgangsmådeopfindelsen vil den være 

sikret mod reverse engineering, men medicinalvirksomheden vil også være tvunget til en 

fuld offentliggørelse, og det vil være muligt for andre at producere på samme vilkår som 

medicinalvirksomheden, så snart patentet på lægemidlet udløber. Hvis 

medicinalvirksomheden ikke mener, at man ved reverse engineering af lægemidlet kan 

finde frem til fremstillingsmåden, vil det kunne forklare det økonomiske rationale for at 

hemmeligholde den, da det vil sænke transaktionsomkostningerne for muligheden for 

reverse engineering, og medicinalvirksomheden undgår, at fremgangsmåden bliver 

tilgængelig for konkurrenter. 

 

3.3.2.2 Tavs viden 

I forbindelse med overførsel af viden vil der være en ressource omkostning, hvis størrelse 

afhænger af afsender, modtager, teknologien, som skal overføres og den metode, som 

vælges til at overføre information.213  Det skal forstås på den måde, at en succesfuld 

overførsel af information vil kræve, at afsender kan formidle informationen, og modtager 

kan forstå den. Det kompliceres, hvis de i forvejen ikke kender formen for teknologi, 

teknologien er svær at formidle, eller den bliver overført under omstændigheder, som gør 

den svær at forstå.  

 

Ved en utilsigtet overførsel af medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse til en 

konkurrent må man antage, at modtageren vil have et godt udgangspunkt for at kunne 

forstå informationen grundet egen erfaring med fremstillingsmåder og formidlingen af 

disse. Hvis fremgangsmåden ved en beskrivelse på tryk eller i tale er fuldt forståelig, vil 

overførsel ikke kræve særlig meget, og det vil være nemt for konkurrenten at forstå og 

benytte fremgangsmåden selv. Hvis derimod fremgangsmåden helt eller delvist består af 

                                                 
212 Pisano (1996; 7ff og 104ff) 
213 Teece (1981; 81) 
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tavs viden, vil det gøre det sværere for en konkurrent at kopiere fremgangsmåden, hvis den 

bliver bekendt med den, og kan umiddelbart kun gøres nemmere med en form for ansigt-

til-ansigt forklaring eller demonstration. 214   Tavs viden ved medicinalvirksomhedens 

fremgangsmåder kan være i forhold til selve fremgangsmåden, eksempelvis ved de 

komplicerede bioteknologiske fremgangsmåder 215 , hvor viden om hele, eller dele af 

fremgangsmåden, stadig ikke gør det nemt for en anden producent at imitere. Det kan også 

være en del af den know how, som er opbygget i virksomheden gennem erfaring i 

udnyttelsen af fremgangsmåden, hvor det ikke er sikkert, at en fremgangsmåde fuldt ud 

kan imiteres af en anden producent uden den bagvedlæggende know how. Tavs viden kan 

gøre overførslen af viden svær, og nogle gange umulig.216 

 

Tilstedeværelsen af tavs viden vil betyde, at selvom andre bliver bekendt med hele, eller 

dele af fremgangsmåden, vil andre stadig have svært ved at imitere den. Tavs viden er dog 

ikke umulig at overføre. Et godt eksempel er, når en medarbejder, som har den tekniske 

viden om udnyttelsen af fremgangsmåden og know how’en bag, flytter fra en 

medicinalvirksomhed til en anden.217 Denne problemstilling vil der vendes tilbage til i 

afsnit 3.6.1. Indtil videre anerkendes dog, at hvis fremgangsmådeopfindelsen eller 

informationer omkring udnyttelsen af denne er tavs viden, vil det mindske 

transaktionsomkostningerne i forhold til muligheden for, at andre kan imitere 

fremgangsmåden, hvis de skulle blive bekendt med dem. 

 

3.3.2.3 Beskyttelsen alene ved informationens indhold  

Det ses af de ovenstående afsnit, at alene den information, som fremgangsmåden kan bestå 

af, kan forklare, hvorfor medicinalvirksomheden har et økonomisk rationale for at 

hemmeligholde sine fremgangsmådeopfindelser. Som der vil redegøres for senere i 

analysen er disse to faktorer dog hverken enkeltstående eller samlet en garanti for, at 

fremgangsmåden ikke kan blive imiteret, eller hemmeligholdelse kan medføre andre 

transaktionsomkostninger, men tilstedeværelsen vil mindske transaktionsomkostningerne 

for risikoen for imitation.  

                                                 
214 Teece (1981; 83) 
215 jf. afsnittet ovenfor 
216 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007; 96) 
217 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007; 96-97) 
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3.4 Administrative omkostninger og omkostninger for fastholdelse 

Nedenfor redegøres for de administrative omkostninger og omkostningerne for 

fastholdelse af strategien hemmeligholdelse, samt hemmeligholdelse i kombination med 

patentering eller offentliggørelse. 

 

3.4.1 Hemmeligholdelse 

Ved hemmeligholdelse er der ikke nogle egentlige administrative omkostninger efter den 

definition, som Davis sætter op i sine undersøgelser.218 Det betyder dog ikke, at det er 

omkostningsfrit, da der som nævnt i afsnit 3.2 er andre omkostninger ved at skulle 

opretholde en beskytte af hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelser. 

 

Beskyttelsen af erhvervshemmeligheder dækker overfor medarbejdere og 

samarbejdspartnere. Beskyttelsen dækker dog kun i det omfang, at det er 

erhvervshemmeligheder, og således er know how ikke medregnet i beskyttelsen, hvor et 

ansættelsesforhold er ophørt. Desuden er der lidt usikkerhed omkring, hvor lang til 

fremgangsmåden vil være beskyttet efter en ansats opsigelse, jf. afsnit 2.2.1.2. For at 

beskytte fremgangsmåden yderligere er medicinalvirksomheden derfor nød til at benytte 

fortrolighedsaftaler, konkurrenceklausuler eller lignende. Konkurrenceklausulen kan i et 

rimeligt tidsrum beskytte virksomheden fra at know how overføres til en konkurrent, da 

den forhindrer, at den tidligere medarbejder bliver ansat i, eller selv starter en 

konkurrerende virksomhed.  

 

Specifikke fortrolighedsaftaler eller lignende i forhold til samarbejdspartnere vil ligeledes 

give medicinalvirksomheden en større sikkerhed for, at fremgangsmåde eller det 

bagvedlæggende know how er beskyttet. Desuden skal virksomheden forsøge at afskære 

andre fra at finde frem til fremgangsmådeopfindelsen ved industrispionage. Det gør, at 

medicinalvirksomheden må have et omfattende sikkerhedssystem omkring virksomheden, 

og sikre produktionen eller systemer, hvor fremgangsmåden er beskrevet. 

 

Ifølge Friedman et al. 219  skulle disse omkostninger være større, jo mere værdifuld 

fremgangsmådeopfindelsen er for konkurrerende virksomheder. Det vil sige, hvor meget 

                                                 
218 Davis (1988 II; 19)  
219 Friedman et al. (1991). Se ovenfor i afsnit 3.2 
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de ønsker at imitere den. Det kan også i nogen grad være sandt, at virksomheden skal være 

mere opmærksom på sine fortrolighedsaftaler og konkurrenceklausuler med hver enkel af 

sine samarbejdspartnere og ansatte, hvis beskyttelsesbehovet er stort. På den anden side vil 

medicinalvirksomheden ofte i forvejen have sikkerhedsforanstaltninger, da man ikke kan 

antage, at fremgangsmådeopfindelsen ikke vil være virksomhedens eneste fortrolige 

oplysning, og der vil eksistere andre produkt- og fremgangsmådeopfindelser og F&U som 

stadig er i testfaserne. Hertil kan virksomhedsstørrelsen få en indflydelse på størrelsen af 

omkostningen, da de store medicinalvirksomheder ofte i forvejen vil have effektive 

sikkerhedsforanstaltninger, mens det ikke nødvendigvis vil være gældende for de helt små 

biotekvirksomheder. Der kan derfor ligge en ekstra omkostning hos en lille 

biotekvirksomhed fremfor en større medicinalvirksomhed, men jf. diskussionen i næste 

afsnit bliver det ikke nødvendigvis udlignet af, at der vælges en anden beskyttelse.  

 

Friedman et al.220  tager i sin redegørelse ikke hensyn til, om erhvervshemmeligheden 

består af tavs viden. I så fald vil det være sværere for udefrakommende at bruge 

informationen, blot fordi de skaffer sig adgang til den, hvilket mindsker de 

sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige. Selv hvis fremgangsmåden ikke er decideret 

tavs viden, kan den være så kompliceret, at kun en fuld beskrivelse af fremgangsmåden, vil 

gøre det muligt at imitere den. 

 

Dermed vil der være transaktionsomkostninger forbundet med at hemmeligholde en 

fremgangsmådeopfindelse, men det er ikke sikkert, at omkostningerne ved at 

hemmeligholde fremgangsmådeopfindelsen behøver være proportionale med 

beskyttelsesværdien. 

 

3.4.2 Patentering  

Man kan diskutere om de ovenfornævnte omkostninger ikke vil være tilstede uanset om 

medicinalvirksomheden vælger at hemmeligholde sin fremgagsmådeopfindelse eller 

pantere den. Fremgangsmåden kan ikke patenteres før i de senere faser udviklingen, og 

medicinalvirksomheden skal derfor indtil da hemmeligholde forskningen. Således er 

fravalget af hemmeligholdelse som strategi ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der 

ikke kontinuerligt skal sikres forskellige former for fortrolige oplysninger i virksomheden, 

og det derfor kan regnes en omkostning, der altid vil være til stede. 

                                                 
220 Friedman et al. (1991) 
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Transaktionsomkostningen vil dog i nogen grad være mindre i forhold til en bestemt 

fremgangsmådeopfindelse, da disse foranstaltninger ikke får samme betydning, når først 

fremgangsmåden er patenteret, men de vil være tilstede i udviklingsfasen. 

  

Ved patentering er de administrative omkostninger dels det gebyr det koster at oprette og 

forny et patent, men i sig selv er disse omkostninger ikke specielt høje.221  Det mest 

omkostningsfulde ved patentansøgningen er omkostninger til oversættere, patentagenter og 

advokater. 222  Ifølge Harhoff & Reitzig ‘s undersøgelser vil dette i gennemsnit koste 

€29.800 at få et patent ved en ansøgning indgivet til EPO223, men omkostningerne vil 

afhænge af, hvor mange lande, der skal ansøges patent i224. Hvis der ønskes patent i lande 

uden for Europa, kan der indgives en samlet ansøgning til ECT225, som behandler sagen i 

forhold til nyhedsundersøgelse og forhåndsvurdering, hvorefter ansøgningen overgår til 

EPO og de nationale patentmyndigheder. Det bemærkes i den forbindelse, at patenter kun 

er gyldige i de lande, hvor ansøgningen indgives. Således skal medicinalvirksomheden 

indgive ansøgning i alle de lande, hvor den påregner at andre vil prøve at imitere 

fremgangsmåden.226  Desuden er der kontinuerlige omkostningerne ved patentering, da 

medicinalvirksomheden skal forlænge patenteringen hos patentmyndigheder, så længe den 

ønsker den opretholdt op til de 20 år. 

 

De administrative omkostninger kan derfor være af væsentlig betydning for, hvorvidt 

medicinalvirksomheden vælger at patentere fremgangsmåden. Davis beskriver således 

også, at virksomheder må beslutte, om det er værd at betale disse høje administrative 

omkostninger ved strategivalget.227 Ligeledes angiver Friedman et al. omkostningen ved 

patentering relativt til værdien af opfindelsen, som værende en væsentlig grund til at vælge 

at hemmeligholde fremfor at patentere den.228 Denne Friedman et al.’s betragtning kan 

især være relevant for de mindre biotekvirksomheden, da omkostningerne for 

patentansøgningen kan være en større barrier for de mindre virksomheder.229 Desuden kan 

                                                 
221 Harhoff & Reitzig (2004; 447) 
222 Harhoff & Reitzig (2004; 447) 
223 European Patent Office 
224 www.iprcostbenefitguide.dk/overvejelser-om-at-patentere/pris.aspx 
225 Patent Cooperation Treaty, som er en samarbejdstraktat om indgivelse af internationale 
patentansøgninger og dækker 144 lande (maj 2012). 
226 www.iprcostbenefitguide.dk/overvejelser-om-at-patentere/pris.aspx 
227 Davis (1988 II; 21) 
228 Friedman et al. (1991; 64) 
229 Arundel (2001; 613) 
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der være højere omkostninger forbundet med patenteringen i den lille biotekvirksomhed, 

fordi medicinalvirksomhedens erfaring og almindelige medarbejderstab vil kunne lave en 

stor del af arbejdet, mens den lille biotekvirksomhed ofte vil skulle købe sig til ydelserne 

eksternt.  Det vil i afsnit 3.5.7.1 diskuteres yderligere, hvilke indflydelse 

virksomhedstørrelsen kan have på valget af hemmeligholdelse, som strategi. 

 

3.4.3 offentliggørelse 

Offentliggørelse er til gengæld stort set omkostningsfri for virksomheden, da der hverken 

er administrations omkostninger eller omkostninger ved opnåelse eller opretholdelse af 

startegien. Når offentliggørelsen sker i forholdt til at forhindre en patentering, kræver det 

blot  at medicinalvirksomheden har fremsat det et sted, som er tilgængelige for 

offentligheden, da nyhedskravet ved patentering under TRIPS er globalt230. Ud over en 

mindre omkostning, hvis virksomheden skal betale annonceplads til offentliggørelsen og 

affattelse af en skrivelse, der dækker fremgangsmåden, vil offentliggørelse således være 

omkostningsfrit. 

 

3.4.4 Sammenfattet 

Det ses af ovenstående, at der vil være transaktionsomkostninger forbundet med 

hemmeligholdelse, men patentering vil have større transaktionsomkostninger end 

hemmeligholdelse. Til gengæld er det i det store hele omkostningsfrit for virksomheden at 

offentliggøre opfindelsen. De store omkostninger ved patentering kan også forklare 

medicinalvirksomhedens økonomiske rationale. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
230 Jf. UNCTAD-ICTSD (2005; 359) 
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3.5 Transaktionsomkostninger ved usikkerhed på fremgangsmåden 

I overvejelsen omkring hvilken strategi medicinalvirksomheden vælger, må den overveje 

fremgangsmådens beskyttelsesværdi. Med beskyttelsesværdi forstås, hvor meget den 

adskiller sig fra den kendte teknologi, og om det er nært foreliggende, at andre gør samme 

opdagelse. Derudover kan faktorer omkring fremgangsmåden og medicinalvirksomheden 

og usikkerheden på disse, som kan påvirke transaktionsomkostningerne ved at vælge 

hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi. Disse transaktionsomkostninger er en del af 

”the cost of contingency”, og vil analyseres i de næste afsnit.  

 

3.5.1 Patenterbarhed 

For det første er det væsentligt for medicinalvirksomheden at overveje om 

fremgangsmåden er patenterbar. Er medicinalvirksomheden sikker på, at 

fremgangsmådeopfindelsen ikke kan patenteres står det klart, at hemmeligholdelse er den 

eneste mulighed. 

 

Hvis medicinalvirksomheden er i tvivl om patenterbarheden, bliver den nød til at overveje 

risikoen for, at fremgangsmåden bliver offentliggjort, og patentering derefter bliver 

afvist231. I så fald mister medicinalvirksomheden både muligheden for at patentere og 

hemmeligholde fremgangsmådeopfindelsen, da fremgangsmåden nu er blevet almindelig 

tilgængelig. Ligeledes kan patentet også blive meddelt og efterfølgende blive gjort 

indsigelser fra andre medicinalvirksomheder, der ikke mener at patentet skal meddeles, 

fordi fremgangsmådeopfindelsen har været beskrevet før232. Hvis det sker med essentiel 

fremgangsmådeopfindelse, hvor medicinalvirksomheden har satset på 

fremgangsmådepatentet som beskyttelsesmiddel, vil det kunne have stor betydning, da de 

konkurrerende virksomheder nu frit kan benytte den, og producere generiske produkter. 

Det ville især kunne være tilfældet ved bioteknologiske fremgangsmådeopfindelser, hvor 

en biotekvirksomhed ikke har udviklet fremgangsmåden med henblik på et bestemt 

lægemiddel, men udviklet en fremgangsmåde, som kan bruges til fremstilling af flere 

lægemidler 233 . Denne usikkerhed på patenterbarheden kan forklare 

medicinalvirksomhedens økonomiske rationale for at hemmeligholde 

fremgangsmådeopfindelsen.  

                                                 
231 Davis (1991; 88) 
232 Davis (1991; 88) 
233 Pisano (1996; 105-106) 
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3.5.2  Fremgangsmådepatent  i  forbindelse  med  eller  forlængelse  af  en 
produktbeskyttelse 

I forhold til ovenstående kan medicinalvirksomheden dog også vurdere, at 

fremgangsmåden ikke har større beskyttelsesværdi for medicinalvirksomheden end den er 

villig til den satsning, hvis fordelen ved at få meddelt patentet er større end det tab, der er 

ved ikke at få patentet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis medicinalvirksomheden 

påregner, at andre naturligt ville gøre samme opfindelse inden for kort tid. I så fald vil den 

transaktionsomkostning, der er ved risikoen for offentliggørelse uden beskyttelse, være 

relativt lille, da beskyttelsen alligevel ville være mistet ved andres opfindelse. 

 

Et andet eksempel kunne være, hvis medicinalvirksomheden har et patent på et 

lægemiddel, der er ved at udløbe, og den i produktionen, eller ved udviklingen af 

lægemidlet har udviklet en omkostningsbesparende fremgangsmåde, som den indtil videre 

har hemmeligholdt. Hvis medicinalvirksomheden får meddelt patentet vil den få en 

konkurrencemæssig fordel i forhold til andre medicinalvirksomheder og kopiproducenter, 

når de ved produktpatentets udløb får mulighed for også at producere og sælge lægemidlet. 

Hvis den ikke får meddelt patentet, vil transaktionsomkostningerne ved strategien kun 

svarer til de administrative omkostninger, og den tid medicinalvirksomheden havde 

påregnet, der ville gå før andre erfarede samme omkostningsbesparende fremgangsmåde. 

 

Hermed vil fremgangsmådeopfindelsen kunne forlænge et lægemiddels beskyttelse såfremt 

fremgangsmåden er essentiel. Hvis lægemidlet er patentet, er det offentliggjort, og dermed 

har andre medicinalvirksomheder og kopiproducenter også haft mulighed for undersøge 

lægemidlet, da patentbeskyttelsen kun dækker over kommerciel udnyttelse. De kan derfor 

være tæt på, eller allerede have erfaret den fremgangsmåde, som medicinalvirksomheden 

har fundet. Hvis det kan lykkes medicinalvirksomheden at patentere fremgangsmåden 

inden den bliver patenteret eller offentliggjort af andre, er den teoretisk sikret 20 års 

længere beskyttelse. Det indebærer dog, at der ikke kan findes andre lignende 

fremgangsmåder, som kan substituere fremgangsmåden. 

 

I forhold til ovenstående bemærkes det, jf. afsnit 3.4.2, at transaktionsomkostningerne for 

patenteringen kan være forholdsvis store, og at det desuden ikke er let at udnytte 

patentbeskyttelsen på fremgangsmåden, hvor patentet på lægemidlet er udløbet. Det kan 

derfor ende med større transaktionsomkostninger end det umiddelbart virker til.  Et 
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eksempel på dette er retssagerne omkring H. Lundbeck A/S’ antidepressive middel 

Cipramil234, hvor Lundbeck tabte kæresagen mod kopiproducenterne af Cipramil. Det var i 

begyndelsen lykkedes Lundbeck at holde kopiproducenterne fra markedet, fordi den havde 

et fremgangsmådepatent på dele af fremstillingen af lægemidlet, men fogedforbuddet blev 

til sidst ophævet, da retten ikke fandt at kopiproducenterne benyttede Lundbechs 

fremgangsmåde længere. Medicinalvirksomheden skal derfor være relativt sikker på, at  

fremgangsmåden, som benyttes af andre, krænker patentet, hvilket kan være vanskeligt at 

vide med sikkerhed. 

 

3.5.3 Offentliggørelse og beskyttelsesværdien 

Desuden må medicinalvirksomheden i ovenstående situation, og ved andre 

fremgangsmådeopfindelser også overveje transaktionsomkostningen ved den 

offentliggørelse, der følger af patenteringen. Da den vil kunne belyse nye 

innovationsmuligheder for andre medicinalvirksomheder, og måske forkorte 

fremgangsmådeopfindelsens livcyklus 235 . Hvis medicinalvirksomheden påregner, at 

fremgangsmådeopfindelsen ville have en lang livscyklus uden offentliggørelsen, kan 

transaktionsomkostningen blive væsentlig. I Lundbeck-sagen fandt retten, at 

kopiproducenterne brugte en anden fremgangsmåde, men at de i en periode havde brugt 

den samme fremgangsmåde, som de nu var gået væk fra. Denne fremgangsmåde er derfor 

højst sandsynligt blevet udviklet på baggrund af Lundbecks fremgangsmådepatent. 236 

Offentliggørelsen ved patentering kan dermed i sig selv være årsagen til, at 

medicinalvirksomheden vælger hemmeligholdelse. 

 
 
3.5.4 Andres opfindelse 

I forlængelse af ovenstående, vil den tid medicinalvirksomheden påregner, at det vil tage 

en anden virksomhed at udvikle samme fremgangsmådeopfindelse også kunne betyde, at 

medicinalvirksomheden vælger at hemmeligholde fremgangsmåden. Friedman et al. 

begrunder hemmeligholdelse med, at opfinderen ikke påregner, at andre gør samme 

                                                 
234 Det lykkedes Lundbeck at få nedlagt fogedforbud i en rækker sager i Danmark, men 
Østre Landsret ophævede fogedforbuddene ved Østre Landsrets 10. afd.'s kendelse af 26. 
januar 2004. 
235 Det vil sige fremgangsmådens levetid inden den bliver forældet. Davis (1988 I; 11) 
236 Se også Arundel (2001; 619) 
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opdagelse inden et patents udløb. 237  Hvis medicinalvirksomheden vælger at patentere 

fremgangsmåden vil den være begrænset til 20 års beskyttelse, mens en hemmeligholdelse 

kan forlænge beskyttelsestiden.  

 

Ofte vil medicinalvirksomheden dog kun kunne gisne om, hvor lang tid der går før andre 

gør samme opdagelse, og der vil derfor ofte være en transaktionsomkostning og 

usikkerheden vil medfører en transaktionsomkostning. Selvom konkurrenterne i den 

forstand ikke kan se fremgangsmåden, vil resultatet i form af lægemidlet være dem 

bekendt, og især ved essentielle fremgangsmådeopfindelser, kan det give en indikation 

omkring et F&U område, som de kan undersøge. I den forbindelse kan der også opstå en 

ekstra transaktionsomkostning, hvis medicinalvirksomheden er usikker på, om en anden 

medicinalvirksomhed eller kopiproducent kan fortage reverse engernering på lægemidlet, 

og på den måde finde frem til fremgangsmåden. 238  Det er dog sandsynligvis en af de 

begrundelser, som ofte vil forklare, hvorfor medicinalvirksomheden vælger at 

hemmeligholde sin fremgangsmådeopfindelse, fordi det dækker situationen, hvor 

patentbeskyttelsen ikke rækker til beskyttelsesværdien af fremgangsmådeopfindelsen. Det 

vil sige, at transaktionsomkostningen ved patenteringen vil overstige 

transaktionsomkostningen ved hemmeligholdelse i forhold til beskyttelsestiden. 

 

Omvendt vil en ringe beskyttelsesværdi i forhold til fremgangsmådens livscyklus og 

andres opfindelse også kunne forklare det økonomiske rationale for hemmeligholdelse. 

Hvis medicinalvirksomheden påregner, at andre hurtigt vil gøre samme opdagelse, og 

fremgangsmåden med stor sandsynlighed vil blive udviklet yderligere, så den nuværende 

teknologi bliver forældet, vil patenteringen have ringe værdi. I så fald kan de 

administrative transaktionsomkostninger overstige de transaktionsomkostninger, der er 

forbundet med hemmeligholdelsen og risikoen for andres opfindelse. I forlængelse af 

afsnit 3.5.3 vil konkurrenter desuden have mulighed for at benytte den nu offentliggjorte 

information i forbindelse med egen F&U og yderligere forkorte 

fremgangsmådeopfindelsens livscyklus.  

 

                                                 
237 Friedman et. al. (1991; 63) 
238 jf. afsnit 3.3.2.1 og Teece (1998; 64) 
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3.5.5 Offentliggørelse i forbindelse hemmeligholdelse 

Den risiko for andres opfindelse, som er tilstede, hvis medicinalvirksomheden vælger at 

hemmeligholde fremgangsmåden, kan medføre, at medicinalvirksomheden risikerer, at en 

anden medicinalvirksomhed eller kopiproducent patenterer fremgangsmåden. Hvis 

fremgangsmådeopfindelsen er essentiel for fremstillingen, kan andres patentering helt 

udelukke medicinalvirksomheden fra selv at fortsætte sin produktion. Det vil være en af de 

største transaktionsomkostninger ved hemmeligholdelse, da medicinalvirksomheden ikke 

kun risikerer at miste beskyttelsen, men det helt kan udelukke den fra selv at benytte 

fremgangmåden. Det kan, som i Novo Nordisk-afgørelsen 239 , dog afhjælpes ved at 

medicinalvirksomheden helt eller delvist offentliggør deres fremgangsmåde. Ved denne 

strategi er det selvfølgelig vigtigt, at medicinalvirksomheden forsøger at lave en 

offentliggørelse, som andre medicinalvirksomheder ikke kan udnytte. I dette må  

medicinalvirksomheden desuden overveje, at den samtidig kan miste muligheden for at 

fremgangsmåden kan beskyttes som en erhvervshemmelighed, hvis fremgangsmåden 

grundet offentliggørelsen bliver almindelig kendt. Der er dermed en 

transaktionsomkostning ved risikoen for, at fremgangsmåden bliver offentlig tilgængelig 

og ikke længere er beskyttet som en fremgangsmådeopfindelse, men risikoen for andres 

patentering vil medføre betydeligt større transaktionsomkostninger.  

 

Offentliggørelsen kan ske både elektronisk eller i trykform. Som det ses i Novo Nordisk-

afgørelsen behøver personkredsen dog ikke være særlig stor. Den skal dog være 

tilgængelig i den forstand, at en offentliggørelse ikke dækker over en situation, hvor 

fremgangsmåden er lagt på internettet på en måde, hvor man skal kunne gætte en URL. 

Den skal være søgbar, og ligge der længe nok til, at det kan være muligt at finde den for en 

person uden interesse i at hemmeligholde opfindelse.240 Hvis den opfylder disse krav vil 

medicinalvirksomheden kunne gøre indsigelser mod en anden, der forsøger at få patent på 

fremgangsmåden. Da offentliggørelsen hermed kan gøres , hvor risikoen for andre 

medicinalvirksomheders opdagelse stadig er forholdsvis lav, vil der derfor være et 

økonomisk rationale for at benytte denne strategi.  

 

Risikoen for at andre kan benytte fremgangsmåden, hvis en medicinalvirksomhed eller 

kopiproducent ser offentliggørelsen, kan mindskes både ved, at fremgangsmåden ikke 

                                                 
239 Bilag 3 
240 Det ses af T 1553/06 
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offentliggøres fuldt ud, og ved at teknologien er så kompliceret, at den ikke kan kopieres 

ud fra offentliggørelsen. 241  Hvis fremgangsmåden består delvist af tavs viden vil det 

ligeledes betyde, at en hel eller delvis offentliggørelsen ikke nødvendigvis vil gøre det 

muligt for en andre at imitere fremgangsmåden. Det kan især lave 

transaktionsomkostninger ved komplicerede bioteknologiske fremgangsmåder som er 

svære at imitere242.  Der vil dog være en transaktionsomkostning ved usikkerhed på, om 

den information, der offentliggøres består af tavs viden, og andre medicinalvirksomheder 

ikke i forvejen har samme erfaring, så overførselen af informationen bliver lettere. Det 

kunne enten ske, hvis en konkurrerende virksomhed i forvejen selv oparbejdet en know 

how på området, eller hvis tidligere medarbejder ved medicinalvirksomheden nu er ansat 

ved den konkurrerende virksomhed243. 

 

3.5.6 Hemmeligholdelse inden patentering 

Det er også en mulighed for medicinalvirksomheden først at hemmeligholde 

fremgangsmåden for senere at patentere den. Især hvor medicinalvirksomheden med fordel 

kan udvikle fremgangmåden ydereligere, vil strategien være fordelagtig. 244 

Medicinalvirksomheden vil dermed opnå en længere beskyttelse end, hvis den blot 

patenterede fremgangsmåden med det samme. Omvendt vil transaktionsomkostningen for 

risikoen for andres patentering dog i dette tilfælde igen være tilstede, da 

medicinalvirksomheden ikke kombinerer offentliggørelsesstartegien med 

patenteringsstrategien, i hvert fald ikke uden stor risiko for at patentet vil blive afvist ved 

nyhedsundersøgelsen eller ved andres indsigelse. Ligeledes kan usikkerhed på reverse 

engineering også her have indflydelse på transaktionsomkostningerne ved 

hemmeligholdelsen af fremgangsmåden. Derfor må medicinalvirksomheden i overvejen 

om tidspunktet for patentering medregne en risiko for, at jo længere tid den afventer en 

patentering, jo større kan risikoen, og hermed transaktionsomkostningen, være for, at 

medicinalvirksomheden helt mister muligheden for selv at benytte 

fremgangsmådeopfindelsen, eller andre kan benytte den efter at have udført reverse 

engineering på lægemidlet.  

 

                                                 
241 Eksempelvis ved komplicerede bioteknologiske fremgangsmåder 
242 jf. afsnit 3.3.2.1 
243 jf. Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007; 96-97) 
244 Arundel (2001; 613) 
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Strategien vil kun have lavere transaktionsomkostning, så længe at beskyttelsestiden ikke 

forkortes i forhold til de to foregående afsnit, og selv hvis den vil være nogenlunde den 

samme, vil de høje administrative omkostninger ved patentering få indflydelse. 

Medicinalvirksomheden vil derfor primært få betydning, hvor medicinalvirksomheden 

påregner, at andre vil udvikle samme fremgangsmåde inden for de 20 år, som 

patentbeskyttelsen dækker, og medicinalvirksomheden mener, at fremgangsmådens 

livscyklus  er længere end det. 

 

3.5.7 Forskel på Medicinal‐ og Biotekvirksomhed 

I de næste afsnit redegøres for faktorer omkring medicinalvirksomheden, som kan få 

indflydelse på transaktionsomkostningerne ved strategivalget. 

 

3.5.7.1 Virksomhedsstørrelsen 

Arundel’s undersøgelser viser, at virksomhedsstørrelsen i forhold til 

fremgangsmådeopfindelser ikke har betydning for om virksomhederne finder patentering 

eller hemmeligholdelse mere vigtig.245 Arundel nævner dog, at omkostningerne ved at 

skulle opretholde en patentbeskyttelse og forhindre imitation kan være af betydning for 

den mindre virksomhed, der har færre ressourcer.246 Typisk for industrien vil det imidlertid 

være de større medicinalvirksomheder, som er producerende, og dermed også kommer til 

at skulle opretholde patentbeskyttelsen og forhindre imitation. Det skyldes, at de co-

specialized assets (kliniske tests, lovgivningsmæssig ekspertise, markedsføringskanaler 

mv.), som skal sikre, at lægemidlet kan sendes på markedet, kan være en barrie for 

biotekvirksomhederne, og er årsagen til, at de ikke i samme grad er blevet producenter på 

lige fod med medicinalvirksomhederne.247 Denne barriere angives ligeledes af Teece, hvor 

manglen på co-specialized assets hos den mindre virksomhed beskrives som en grund til, 

at virksomheden har sværere ved at udnytte sin innovation.248 Dette er dog kun gældende i 

det svage approprieringsregimer, hvor imitationen er nemmere både teknologisk og 

juridisk.249 Hvis derimod innovationen er en del af et stærkt approprieringsregime, hvor 

opfindelsen kan patenteres eller kan hemmeligholdes effektivt, vil virksomheden derimod 

                                                 
245 Arundel (2001; 616) 
246 Arundel (2001; 613) 
247 Pisano (2006; 1126).  
248 Teece (1986; 301) 
249 Teece (1986; 290-292) og Pisano (2006; 1123) 
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kunne bruge licenser og andre aftaler, og dermed udnytte sin opfindelse.250 Det er netop 

dette, som kendetegner de mindre biotekvirksomheder, hvorfor de primært vil være F&U 

virksomheder, og deres opfindelser sælges videre til de større lægemiddelproducerende 

medicinalvirksomheder. Dette medfører, at transaktionsomkostningen for at skulle 

opretholde hemmeligholdelse og beskytte virksomheden mod imitation ikke har samme 

betydning for de mindre biotekvirksomheder, da opfindelsen videregives. Strategivalget 

kan alligevel få betydning for transaktionsomkostningen ved at overfører informationen, jf. 

næste afsnit,  og desuden kan valget af licens fremfor overdragelse have indflydelse på 

strategivalget, jf. afsnit 3.6.2.   

 

I forhold til at tage patent kan de administrative transaktionsomkostninger, som nævnt 

3.4.2, være større for en meget lille biotekvirksomhed. Man kan dog argumentere for, at 

alle virksomheder i industrien vil bruge ressourcer på patentering, når det er nødvendigt, 

og selv en lille biotekvirksomhed vil derfor bruge de nødvendige ressourcer. Det kan dog 

få betydning for fremgangsmådeopfindelser, hvor den lille biotekvirksomhed ikke 

påregner en stor beskyttelsesværdi, og derfor ikke er villig til at imødegå den ekstra 

administrative transaktionsomkostning, som patenteringen ville indebære. 

 

3.5.7.2 Udnyttelsen af fremgangsmådeopfindelsen 

I forlængelse af ovenstående kan man argumentere for, at der kan være en forskel i 

udnyttelsen af fremgangsmåden for henholdsvis medicinalvirksomheden og 

biotekvirksomheden, og det kan påvirke strategivalget. Hvis biotekvirksomheden selv er 

producerende, vil de samme faktorer dog gælde for den, som for medicinalvirksomheden. 

 

Hvis biotekvirksomheden derimod udelukkende laver F&U, vil fremgangsmåden kun 

udvikles med formål for videresalg eller licenser. Her har biotekvirksomheden brug for at 

kunne vise fremgangsmåden til andre med henblik på salg eller licensaftaler, og den 

behøver ligeledes  ikke i samme grad overveje muligheden for imitation i forhold til 

udnyttelsen af fremgangsmåden. Samtidig vil det være nemmere at lave overdragelses- og 

licensaftaler ved patentering, da det i patentet klart beskrives, hvad fremgangsmåden 

omfatter, og hvor lang tid den er beskyttet. Derimod ville overdragelse og know how-

licenser af hemmeligholdte fremgangsmåder være mere komplicerede at affatte kontrakter 

omkring.  

                                                 
250 Teece (1986; 290) og Pisano (2006; 1123) 



66 

På den anden side kan bioteknologiske fremgangsmåder være så komplicerede, at 

biotekvirksomheden ikke nødvendigvis har en transaktionsomkostning ved risikoen for, at 

en eller flere medicinalvirksomheder får kendskab til fremgangsmåden, da de ikke vil 

kunne udnytte den uden biotekvirksomhedens information og know how. Samtidig kan 

samarbejdsaftaler løbe over længere tid, og opfindelserne i biotekvirksomhederne sker på 

baggrund af et ønske fra medicinalvirksomheden. I så fald vil virksomhederne også kunne 

samarbejde omkring beskyttelsesstrategien, og opnå de laveste transaktionsomkostninger 

for begge virksomheder.  

 
3.5.8 Sammenfatning 

Det ses, at ved både en meget lav og høj beskyttelsesværdi kan hemmeligholdelse give de 

laveste transaktionsomkostninger. Den væsentligste transaktionsomkostning ved at 

patentere fremfor hemmeligholdelse er offentliggørelsen, både hvor det lykkes og hvor det 

ikke lykkes at få meddelt patentet. Derudover er muligheden for beskyttelseslængden en 

væsentlig faktor, hvor både patentering og hemmeligholdelse under forskellige 

omstændigheder kan give den længste beskyttelse. De største transaktionsomkostning ved 

hemmeligholdelse er risikoen for reverse engineering og andres opfindelse og især andres 

patentering. Sidstnævnte vil kunne afhjælpes, hvis medicinalvirksomheden helt eller 

delvist offentliggøre fremgangsmåden på en måde, så andre medicinalvirksomheder ikke 

opdager det. Desuden ses, at forskellen på biotekvirksomheder og medicinalvirksomheder 

kan gøre en forskel i valget af hemmeligholdelse.  

 

3.6 Transaktionsomkostninger ved risikoen for imitation 

I de næste afsnit analyseres transaktionsomkostningerne ved risikoen for imitation i 

forhold til hemmeligholdelse eller en kombination med patentering eller offentliggørelse 

som beskyttelsesstrategi ved medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelser. Det 

bemærkes, at der også medtages også lovlig imitation, og samme eller substituerbare 

fremgangsmåder opdaget ved andre medicinalvirksomheders F&U. 

 
3.6.1 Beskyttelsen som erhvervshemmelighed 

Beskyttelsen af erhvervshemmeligheder har sine begrænsninger i forhold til reverse 

engineering og andres opfindelse, og giver ikke en eneret på den kommercielle brug, 

hvilket betyder, at andre medicinalvirksomheder lovligt kan imitere 



67 

fremgangsmådeopfindelsen, hvis de selv kan finde frem til den. I dette afsnit vil 

transaktionsomkostninger for dette undersøges. 

 

3.6.1.1 Blokering 

Når erhvervshemmeligheder ikke er en eneret, betyder det også, at medicinalvirksomheden 

ikke kan blokere andre for udvikling inden for samme område som dem selv.  Det ses af 

Cohen et al.’s undersøgelse, at 81,82 %251 af medicinalvirksomhederne i undersøgelsen 

angav blokering som en grund til at patentere fremgangsmådeopfindelse. Det er her vigtigt 

at forstå, hvilken betydning blokeringen har. Patentering beskytter kun mod kommerciel 

brug, og det er således fuldt ud tilladt for konkurrenter at bruge den patenterede 

fremgangsmåde i egen F&U, og udelukker kun, at en medicinalvirksomhed bruger 

fremgangsmåden i en egentlig produktion. Den enkelte patentering af en fremgangsmåde 

kan i sig selv være en blokering, hvis ikke medicinalvirksomheden påregner andre ”at 

opfinde uden om den”. Det vil sige, opfinde en fremgangsmåde, som ikke krænker 

patentet, men kan substituere den.  Hvis medicinalvirksomheden er usikker på dette, kan 

den danne patenthegn omkring fremgangsmåden ved at tage en række patenter med 

marginale ændringer i forhold til fremgangsmåden.252 Davis253 anvender et eksempel med 

produktopfindelser, men princippet er det samme. Hvis medicinalvirksomheden tror at der 

findes substituerbare fremgangsmåder, kan den prøve at forhindre andre i at bruge disse 

ved at patentere lignende fremgangsmåder, og på den måde forhindre, at konkurrerende 

medicinalvirksomheder opfinder og patentere substituerbare fremgangsmådeopfindelser. 

 

Det bemærkes, at blokering i Cohens et al.’s undersøgelse også dækker over muligheden 

for højere licensindtægter og som formål for forhandlinger. Hvis man fjerner disse grunde 

ses det i Table 11, at 27.38 %254 af medicinalvirksomhederne angiver patenthegn, som 

grunden at patentere en fremgangsmåde. En hemmeligholdelse vil ikke blokere for andres 

opfindelse, men på den anden side, vil den heller ikke offentliggøre information, som kan 

bruges af konkurrenterne i deres F&U. Hvis medicinalvirksomheden til gengæld påregner, 

at andre vil opfinde samme eller substituerbare fremgangsmådeopfindelser, er manglen på 

mulighed for patenthegn til gengæld af støre betydning, og kan derfor være en væsentlig 

transaktionsomkostning ved at vælge hemmeligholdelse.  

                                                 
251 Cohen et al. (2000; table 9) 
252 Davis (1991; 120) 
253 Davis (1991) 
254 Cohen et al. (2000; table 11) 
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3.6.1.2 Andres opfindelse  

Ved risikoen for andres opfindelse kan medicinalvirksomheden kombinere 

hemmeligholdelsesstartegien med patentering og offentliggørelse. 

Transaktionsomkostningen for risikoen for imitation vil ikke mindskes med 

offentliggørelse i den forstand, at den ikke gør risikoen mindre for, at andre kan gøre 

samme opfindelse, og man påfører endda en ekstra risikoomkostning, idet konkurrenterne 

har mulighed for at blive bekendt med offentliggørelsen. Til gengæld mindskes den skade, 

der kan ske, hvis andre gør samme opfindelse, og dermed vil transaktionsomkostningen 

også blive mindre. Ved kombinationen med patentering vil medicinalvirksomheden 

derimod opnå eneretten, og fjerner risikoen for imitation i forhold til andres opfindelse og 

reverse engineering, men der er en ekstra transaktionsomkostning ved offentliggørelsen. 

 

3.6.2 Samarbejdet med andre 

Erhvervshemmeligheder beskyttes også ved samarbejdet med andre, hvor disse bliver 

bekendt med erhvervshemmeligheden, og hermed udelukker hemmeligholdelse ikke 

medicinalvirksomheden i at samarbejde med andre medicinalvirksomheder, 

biotekvirksomheder eller andre. I forhold til samarbejdet med andre viser Cohen et. al.’s 

undersøgelser, at 33.33%255 af medicinalvirksomhederne angiver licens som en grund til at 

patenere, mens 48.48%256 angiver forhandlingsformål, som grund til at patentere. 

 

Hemmeligholdelse vil ikke udelukke samarbejdet med andre, men der kan på nogle 

områder være nogle ekstra transaktionsomkostninger forbundet med det. 

Medicinalvirksomheden kan ikke ved hemmeligholdelse lave patentlicenser, hvor 

patentkravene angiver, hvad licensen dækker over. I stedet skal den udforme know how-

licensaftaler, hvor den må beskrive fremgangsmåden, og betingelserne for brugen af den. 

Dette kan være en omkostningsfuld proces, især hvor fremgangsmåden dækker over en 

bioteknologisk eller andet kompliceret teknologi. Hvis den kan få udformet en passende 

kontrakt, er muligheden der dog stadig.  

 

Transaktionsomkostninger dækker imidlertid over mere end det, da 

erhvervshemmeligheder ikke er udtryk for en eneret. Hvis fremgangsmåden i forbindelse 

                                                 
255 Cohen et al. (2000; table 9) 
256 Cohen et al. (2000; table 9) 
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med know how-licensaftalen bliver videregivet til en anden medicinalvirksomhed, er der 

ligeledes risiko for, at denne virksomhed tilsigtet eller utilsigtet giver informationen videre. 

Selvom medicinalvirksomheden også dækker tredjemands brug, kan informationen sprede 

sig, så den taber værdien som erhvervshemmelighed, da den bliver offentlig tilgængelig. 

Selvom fremgangsmåden i udgangspunktet er blevet krænket, vil fremgangsmåden hurtigt 

kunne blive så almindelig tilgængelig, at medicinalvirksomheden efter noget tid mister 

beskyttelsen helt. Derudover er fremgangsmåden ikke mere beskyttet hos den anden 

medicinalvirksomhed end hos medicinalvirksomheden selv, og således vil der være risiko 

for medarbejdere videreføre know how omkring fremgangsmådeopfindelsen til andre 

medicinalvirksomheder.  

 

Disse ekstra transaktionsomkostninger kan især have betydning for biotekvirksomhederne, 

hvis de ikke vil overdrage, men kun lave licensaftaler på en fremgangsmådeopfindelse. I så 

fald vil transaktionsomkostningerne formentlig blive så høje ved hemmeligholdelse, at 

medicinalvirksomheden i stedet vil vælge at patentere fremgangsmådeopfindelsen. 

 

Det samme kan gøre sig gældende for forhandling med andre, hvor det drejer sig om 

krydslicensaftaler257, hvor de samme udfordringer vil være gældende. Hvis det til gengæld 

drejer sig om en overdragelse af retten til erhvervshemmeligheden, vil 

medicinalvirksomheden derimod ikke have samme transaktionsomkostninger, da risikoen 

for imitation også overgår til den anden part. Derfor vil biotekvirksomhederne heller ikke 

have samme udfordring ved at hemmeligholde en fremgangsmådeopfindelse, som den har 

udviklet med det formål at overdrage den til en producent. 

 

3.6.1 Medarbejdere 

Beskyttelsen overfor videregivelse af oplysninger omkring fremgangsmåden fra tidligere 

medarbejdere begrænser sig til det omfang, at informationen dækker over direkte 

information omkring erhvervshemmeligheder. Derimod vil medarbejderens know how 

ikke nødvendigvis være beskyttet. Det betyder, at hvis en konkurrent er blevet bekendt 

med medicinalvirksomhedens fremgangsmåde på lovlig vis, vil medicinalvirksomheden 

ikke kunne forhindre en tidligere medarbejder i at udnytte sin know how hos sin nye 

                                                 
257  Indebærer to medicinalvirksomheder må bruge hinandens viden og teknologi, 
eksempelvis fordi at virksomhederne ligger inde med opfindelser som er komplementære 
og virksomhederne, derfor kan få nytte af et samarbejde. 
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arbejdsgiver. Dette kan især få betydning i forhold til en situation, hvor en 

medicinalvirksomhed enten i forbindelse med delvis offentliggørelse, egen opfindelse eller 

reverse engineering, har fundet frem til dele af fremgangsmåden, men ikke fuldt ud kan 

benytte den, eksempelvis grundet eksistensen af tavs viden, som medarbejderen nu kan 

overfører til den konkurrerende virksomhed258. Det samme ville kunne være gældende for 

bioteknologiske fremgangsmåder, hvor en medarbejder vil kunne overføre den viden, som 

en medicinalvirksomhed mangler for selv at benytte fremgangsmåden i deres produktion. 

 

Medicinalvirksomheden kan imidlertid træffe forskellige foranstaltninger for at mindske 

risikoen for medarbejderenes overførsel af viden udover beskyttelsen, der følger direkte af 

beskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Medicinalvirksomhedens HRM259 strategi er heri 

en vigtig mekanisme til at beskytte fremgangsmådeopfindelser overfor medarbejdere. Ved 

at have kontrol med ansættelser, afskedigelser og arbejdsgange kan 

medicinalvirksomheden mindske risikoen for imitation. En god HRM strategi kan påvirke 

medarbejdernes motivation til forsat at være ansat og overholde deres loyalitetspligt, 

hvilket kan styrkes både gennem økonomiske midler og blødere, psykologiske metoder. 

Baught et al. bemærker i den forbindelse, at kontrol over de menneskelige ressourcer er et 

primært middel til beskyttelse af intellektuel kapital. 260  Hurmelinna-Laukkaen & 

Puumalainen empiriske undersøgelser omkring HRM261 viser imidlertid ikke, at HRM er 

udpræget brugt eller vurderet som værende speciel vigtigt hos virksomhederne i 

undersøgelsen.262 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen bemærker derfor også, at området 

bør undersøges nærmere, og at en forklaring kunne være, at en forkert HRM strategi kan 

skade både dens F&U og image, og kan være svær at kontrollere.263  

 

I forhold til virksomhedens HRM strategi er det indledningsvis vigtigt, at den begrænser 

kendskabet til teknologien, som fremgangsmådeopfindelsen består af, til en begrænset 

personkreds, således at kun medarbejdere, den er relevant for, har kendskab til den. 

Derudover har medicinalvirksomheden mulighed for at lave konkurrenceklausuler med den 

enkelte medarbejder. Det er ikke en langsigtet løsning, men kan standse en hurtig 

spredning af informationen. Som en mere langsigtet løsning kan medicinalvirksomheden 

                                                 
258 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007; 96-97) 
259 Human Ressource Management 
260 Baughn et al. (1997; 112) 
261 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007) 
262 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007; 106) 
263 Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainen (2007; 106) 
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med økonomisk belønning, attraktive ansættelsesforhold og godt arbejdsmiljø sørge for at 

fastholde medarbejdere i virksomheden, og dermed mindske risikoen for imitation. Udover 

at fastholde medarbejderne vil en god HRM strategi også kunne skabe en større 

loyalitetspligt hos medarbejderen efter ansættelsens ophør. 

 

Selvom Hurmelinna-Laukkaen & Puumalainens undersøgelser ikke viste et tegn på, at 

HRM i nogen særlig udstrækning foretrækkes eller benyttes af virksomhederne, synes 

transaktionsomkostninger for risikoen for imitation at kunne mindskes så væsentligt, at 

medicinalvirksomheden bør overveje denne strategi, som en del af deres 

beskyttelsesstrategi. 

 

3.6.2 Industrispionage 

Industrispionage kan både dække over industrispionage fra samarbejdspartnere, 

medarbejdere og helt udefrakommende. På samme måder som andre tilegnelser af 

information omkring fremgangsmådeopfindelsen, vil tilstedeværelsen af tavs viden igen 

have betydning for, hvorvidt imitation kan foregå på baggrund af industrispionage. 

Derimod vil det nødvendigvis ikke være nok, at fremgangsmåden er kompliceret, da 

industrispionage kan medføre tyveri af dokumenter eller andet, som beskriver 

fremgangsmåden. Typisk vil industrispionage ske enten ved medarbejdere eller 

samarbejdspartnere bliver betalt for, eller selv har interesse i at udlevere information 

omkring en virksomhed, eller ved, at informationen skaffes ved tyveri eller hacking.264 I 

forhold til samarbejdspartnere og de almindelig medarbejdere vil risikoen også kunne 

formindskes ved de ovennævnte metoder. I forhold til medarbejdere er der dog et særligt 

forhold til eksterne konsulenter og projektmedarbejdere, som grundet deres tidsbegrænsede 

ansættelse ikke vil have den samme loyalitet.265 Her må medicinalvirksomheden især være 

opmærksom på at begrænse deres mulighed for at få adgang til information, som ikke er 

nødvendig som en del af deres ansættelse, og i øvrigt lave specifikke fortrolighedsaftaler 

på den information, som de måtte komme i besiddelse af.  

 

Udover industrispionage fra personer med adgang til virksomheden og oplysningerne 

forekommer industrispionage typisk ved tyveri, eksempelvis af bærebare computere, og 

                                                 
264 Dansk Industri (2003; 18-22) 
265 Dansk Industri (2003; 19) 
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hacking 266  eller aflytning og overvågning 267 . I forhold til medicinalvirksomhedens 

fremgagsmådeopfindelser vil det sandsynligvis være tyveri og hacking, som vil være de 

mest udbredte metoder. Det er derfor vigtigt, at medicinalvirksomheden er opmærksom på 

sin IT-sikkerhed268, og sikrer deres aktiver i virksomheden mod tyveri. En særlig trussel 

kan være tyveri af ansattes bærbare computere, som medarbejderne bruger udenfor 

virksomheden. Her kan både personale politikker om brugen af bærbare computere269 og 

kryptering270 af computernes indhold være med til at sikre medicinalvirksomheden mod 

industrispionage. 

 

Selvom industrispionage kan være en reel trussel for medicinalvirksomheden, vil det 

sandsynligvis ikke være den største trussel, hvor spionagen sker fra helt udefrakommende. 

Især de omfattende sikkerhedsforanstaltninger, som medicinalvirksomheden vil have 

mulighed for at lave, vil gøre det svært for konkurrenter at få adgang til informationen. 

Medarbejdere og samarbejdspartneres industrispionage vil derimod kunne få større 

betydning, da de i forvejen vil have adgang til virksomheden og/eller dele af 

informationen. Uanset vil fremgangsmådeopfindelsen være beskyttet mod industrispionage 

og medicinalvirksomheden vil have mulighed for at stoppe imitation af denne. 

 

3.6.5 Sammenfatning 

I forhold til transaktionsomkostninger ved risikoen for imitation ved 

medicinalvirksomhedens hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelser, vil denne i høj grad 

hænge sammen med muligheden for andres opfindelse, og hvor nemt det er at tilegne sig 

informationen. De største trusler for medicinalvirksomheden ligger i risikoen for, at 

medarbejdere videregiver information omkring medicinalvirksomhedens know how, som 

kan benyttes af en anden medicinalvirksomhed eller kopiproducent til imitere 

fremgangsmådeopfindelsen, og hvor viden om fremgangsmådeopfindelsen spredes 

gennem samarbejdsaftaler. 

 

 

 

                                                 
266 Dansk Industri (2003; 23) 
267 Dansk Industri (2003; 35-37) 
268 Dansk Industri (2003; 58ff) 
269 Dansk Industri (2003; 61-62) 
270 Dansk Industri (2003; 59) 
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Kapitel 4 Integreret analyse 

 

I dette kapitel vil først analyseres transaktionsomkostninger ved ikke at kunne nedlægge 

foreløbigt forbud, og bevissikre ved medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse. 

Derefter sammenholdes disse transaktionsomkostninger med retstilstanden i Danmark og i 

UK, og sidst vil der redegøres for, om retstilstanden i Danmark og UK kan påvirke 

medicinalvirksomheden valg af hemmeligholdelse, enten som enkeltstående 

beskyttelsesstrategi eller i kombineret med patentering og offentliggørelse. 

 

4.1 Mulige transaktionsomkostninger 

I forhold til den sidste del af den juridiske analyse angående muligheden for at bevise og 

stoppe en krænkelse af en fremgangsmådeopfindelse kan der opstå to 

transaktionsomkostninger. Den ene transaktionsomkostning er usikkerhed på, om det er 

muligt at få nedlagt et foreløbigt forbud, og den anden er usikkerhed på om det er 

mulighedt at bevise en krænkelse. I det næste afsnit, vil der kort redegøres for, hvad disse 

to transaktionsomkostningerne kan indebære. 

 

4.1.1 Usikkerhed på muligheden for at få nedlagt foreløbigt forbud 

For det første er der en risiko for, at krænkelsen fortsætter indtil en eventuel retssag. For 

omkostningsbesparende fremgangsmådeopfindelser vil det betyde, at 

medicinalvirksomheden mister den konkurrencemæssige fordel. 271 

Transaktionsomkostningen for risikoen ved dette vil imidlertid være mindre end, hvis 

fremgangsmådeopfindelsen består af en essentiel fremgangsmåde. Ved en essentiel 

fremgangsmådeopfindelse vil det have den konsekvens, at den anden medicinalvirksomhed 

eller kopiproducent får mulighed for at producere og sælge et generiske eller biosimilært 

lægemiddel, som de ellers ville være afskåret fra.272 Jo hurtigere medicinalvirksomheden 

bliver bekendt med, at der foregår, eller er stor risiko for, at der vil ske en krænkelse, og 

den kan få krænkelsen stoppet, jo mindre sandsynlighed er der for at konkurrenten kan nå 

at sende lægemidlet på markedet. Derfor vil transaktionsomkostningen på ikke at kunne få 

nedlagt fogedforbud også være væsentlig. 

                                                 
271 Jf. afsnit 3.3.1 
272 Jf. afsnit 3.3.1 
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Udover dette foreligger en yderligere omkostning ved, at risikoen øges for, at 

erhvervshemmeligheden spredes til en større personkreds. Medicinalvirksomheden har ved 

krænkelsen mistet kontrollen over, hvem der har adgang til oplysningerne om 

fremgangsmådeopfindelsen, og hvor stor en personkreds informationen spredes til. 273 

Medicinalvirksomheden risikere hermed, at fremgangsmåden ikke kan opretholdes som en 

erhvervshemmelighed efter krænkelsen, fordi den nu er blevet almindelig tilgængelig.274 

Selvom en senere domstol skulle finde, at fremgangsmåden er blevet krænket, kan 

informationen ikke trækkes tilbage. At miste beskyttelsen af erhvervshemmeligheden helt 

er en væsentlig transaktionsomkostning for medicinalvirksomheden. 

 

4.1.2 Usikkerhed på muligheden for at skaffe bevismidler ved en krænkelse 

Det kan i forhold til hemmeligholdte fremgangsmådeopfindelser være svært at bevise, at 

der forelægger en krænkelse, hvilket skyldes to forhold. For det første er fremgangsmåden 

for en produktion af et lægemiddel som udgangspunkt ikke observerbar udefra.275 Udover 

medicinalvirksomheden skal kunne bevise, at fremgangsmådeopfindelsen bliver brugt, skal 

den dog også bevise, at fremgangsmådeopfindelsen ikke er udviklet ved egen opfindelse 

eller reverse engineering. I sidste ende kan medicinalvirksomheden uden de fornødne 

bevismidler ende med at tabe den endelige retssag, hvis den ikke kan bevise krænkelsen. 

Det vil være en væsentlig transaktionsomkostning for medicinalvirksomheden. 

 

Derudover vil en mangel på muligheden for at bevissikre øge risikoen for, at den 

konkurrerende virksomhed vil destruere bevismaterialet, der kan vise, at der reelt er sket en 

krænkelse, og fremgangsmådeopfindelsen ikke er udviklet af virksomheden selv eller 

imiteret på baggrund af reverse engineering. Derfor vil en senere adgang til bevismateriale 

være utilstrækkelig, da det i mellemtiden kan være destrueret, og medicinalvirksomheden 

fortsat ikke kan bevise krænkelsen. 

 

 

                                                 
273 Jf. afsnit 3.3.2.1 
274 Jf. afsnit 2.2.1.1 og 2.3.2.1 
275 Jf. Arundel (2001; 613) og Teece (1998; 64) 
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4.2  Transaktionsomkostningerne  sammenholdt  med  retstilstanden  i 
Danmark og UK 

Nedenfor redegøres for hvordan retstilstanden i Danmark og UK kan påvirke 

transaktionsomkostninger ved valget af hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi.  

 

4.2.1 Usikkerhed på muligheden for at få nedlagt foreløbigt forbud i Danmark og UK 

Der findes ikke væsentlige forskelle i medicinalvirksomhedens mulighed for at få nedlagt 

et foreløbigt forbud i Danmark og UK. Vigtigst skal der i begge lande kunne 

sandsynliggøres, at der sker en krænkelse.276  Ved åbenbare kontraktbrud i forhold til 

samarbejdsaftaler, ansattes fortrolighedskontrakter, og konkurrenceklausuler vil selve 

kontraktbruddet i sig selv sandsynliggøre krænkelsen. Som det diskuteres i den juridiske 

analyse i afsnit 2.6.3 og 2.7.4 kan det være nemmere at sandsynliggøre en krænkelse, hvor 

der er en forbindelse mellem medicinalvirksomheden og den virksomhed, der har krænket 

fremgangsmådeopfindelsen. Hvis der ikke er en forbindelse mellem 

medicinalvirksomheden og den virksomhed, der krænker fremgangsmådeopfindelsen, vil 

det dog være nemmere at se ved en essentiel bioteknologisk fremgangsmådeopfindelse, 

hvor lægemidlerne er relativt ens277, og hvor dette sandsynligvis ikke vil ske uden viden 

om medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse. Det kan derfor medføre en 

transaktionsomkostning, hvor der ikke er en forbindelse mellem virksomhederne, og hvor 

det ikke umiddelbart er observerbart, at fremgangsmåden benyttes. 

 

Da der ikke er væsentlige forskelle på retstilstanden i Danmark og i UK, og vil der heller 

ikke være forskel i transaktionsomkostninger på usikkerheden på at kunne nedlægge et 

foreløbigt forbud. Der kan dog fortsat opstå en mindre transaktionsomkostning i begge 

lande. Det vil der kort redegøres for i afsnit 4.3.1. 

 
4.2.2 Usikkerhed på muligheden for at skaffe bevismidler en krænkelse 

Der er en væsentlig forskel på muligheden for at skaffe bevismidler i Danmark og i UK, da 

bevissikring ikke er muligt i Danmark. Det er dog heller ikke helt ukompliceret 

medicinalvirksomheden at få adgang til bevissikring i UK og nedenfor redegøres for 

usikkerheden som følger af retstilstanden. 

                                                 
276 Jf. afsnit 2.6.3 og 2.7.4 
277 Jf. afsnit 3.3.1 
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4.2.2.1 Usikkerhed som følge af retstilstanden i Danmark  

Når der i Danmark ikke er mulighed for at bevissikre, kan der være store 

transaktionsomkostninger forbundet med muligheden for bevise en krænkelse af en 

medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse, da medicinalvirksomheden risikerer 

ikke at kunne bevise krænkelsen ved den endelige retssag, og dermed stoppe imitationen. 

Hvornår den manglende mulighed især vil have indflydelse, redegøres der for i afsnit 

4.3.2.1. Nedenfor redegøres der kort for andre muligheder medicinalvirksomheden, som 

kan have for at bevise en krænkelse uden bevissikring, som kan være med til at reducere 

transaktionsomkostningen. 

 

Der er mulighed for, at medicinalvirksomheden kan forsøge at bevise krænkelsen uden at 

have adgang til virksomheden. Den kan dels forsøge at bevise, at der en sammenhæng 

mellem det samarbejde, som den har haft med en anden virksomhed, hvor en ansat selv har 

startet, eller er blevet ansat i en konkurrerende virksomhed, og den aktivitet, som den 

anden virksomhed nu har fået. Hvis den beviser, at den konkurrerende 

medicinalvirksomhed har ændret adfærd, eller lægemidlet har ændret efter sig efter dette 

forhold, vil det være et stærkere bevis mod den konkurrerende virksomhed. Desuden kan 

indholdet af retsstofferne eller andre stoffer i lægemidlet278 give en indikation omkring, 

hvorvidt medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse bliver krænket. 

Medicinalvirksomheden får dog igen problemer med at bevise, hvorvidt fremgangsmåden 

er udviklet selvstændigt eller ved reverse engineering. 

 

4.2.2.2 Usikkerhed som følge af retstilstanden i UK 

I UK er det muligt at fortage bevissikring. Det betyder, at transaktionsomkostningerne ved 

usikkerheden for muligheden for at skaffe bevismidler vil være langt mindre i UK, men 

dog ikke at de ikke stadig kan være tilstede.  

 

For det første skal det, jf. afsnit 2.7.3, sandsynliggøres, at der forligger en krænkelse, og 

derudover skal medicinalvirksomheden stå stærkt i sagen. Derudover er det væsentligt, at 

medicinalvirksomheden også skal kunne bevise, at den anden virksomhed ligger inde med 

bevismateriale, og der er chance for, at det vil blive destrueret, hvis ikke der opnås 

                                                 
278 jf.  Lundbeck-sagen fra afsnit 3.5.2 
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bevissikring. Såfremt medicinalvirksomheden er  usikker på, om dette kan bevises, vil der 

fortsat være en transaktionsomkostning i muligheden for at skaffe bevismidler.279  

 

Beviset for dette vil være stærkest, hvor den anden virksomhed er begyndt at bruge 

fremgangsmådeopfindelsen, men det vil være mere tvivlsomt i det omfang, at den netop 

kun er blevet bekendt med informationen omkring fremgangsmådeopfindelsen. Der vil i så 

fald heller ikke være nogle bevismidler at skaffe ved bevissikringen. 

 

Sandsynliggørelsen af at der er chance for, at bevismaterialet destrueres, vil forstærkes i 

det omfang, at krænkelsen sker på baggrund af et bevist og synligt mislighold af en 

fortrolighedsaftale eller konkurrenceklausul, da dette i sig selv signalere uærlighed hos 

rekvisitus.280 Derudover vil beviser på industrispionage ligeledes tænkes som et bevis på 

uærlighed, og dermed nødvendigheden af bevissikring.  

 

Der må derfor medregnes en mindre transaktionsomkostning ved risikoen for, at der ikke 

kan skaffes bevismidler efter retstilstanden i UK.  

 

4.3 Påvirkningen på strategivalget 

I de næste afsnit vil der redegøres for, hvordan transaktionsomkostningerne, som er fundet 

ved retstilstanden, kan ændre medicinalvirksomhedens valg af hemmeligholdelse som 

beskyttelsesstrategi. 

 

4.3.1 Påvirkningen ved usikkerhed på muligheden for at nedlægge fogedforbud 

Den lidt højere transaktionsomkostning ved usikkerheden på at få nedlagt et fogedforbud 

vil formentlig kun kunne få indflydelse, når medicinalvirksomhedens 

transaktionsomkostninger ved hemmeligholdelse i forvejen er høje, og det økonomiske 

rationale ikke er klart. Det kan f.eks. være, hvor medicinalvirksomheden tror, at der kan 

være mulighed for reverse engineering281. Derudover kan det også have indflydelse, ved 

muligheden for industrispionage, hvor der ikke er nogen forbindelse mellem 

virksomhederne, og fremgangsmåden er mindre observerbar.  

                                                 
279  Udenfor analysen falder den situation, hvor medicinalvirksomheden kan skaffe 
bevismidler gennem den almindelige disclosure regel, se i CPR part 31 og diskussionen i 
afsnit 2.5.1. 
280 Jf. afsnit 2.7.3 
281 Jf. afsnit 3.3.2.1 



78 

I forhold til de mindre biotekvirksomheder, som gerne vil give licens til flere 

medicinalvirksomheder, vil der nu være endnu større risiko ved at vælge know how-

licenser, og derfor vil fremgangsmådeopfindelsen sandsynligvis patenteres. Derudover vil 

medicinalvirksomheden sandsynligvis ikke vælge hemmeligholdelse, hvor der er mulighed 

for reverse engineering. Muligheden for industrispionage vil til gengæld ikke have den 

største indflydelse, da medicinalvirksomheden har rimelig store sikkerhedsforanstaltninger, 

og sandsynligheden for industrispionage er derfor mindre. 

 

En så lille stigning i transaktionsomkostningerne vil formentligt ikke få en indflydelse, der 

rækker langt ud over dette, og det økonomiske rationale for at benytte hemmeligholdelse 

som beskyttelsesstrategi ændres ikke væsentligt. 

 

4.3.2 Påvirkningen ved usikkerhed på at kunne bevissikre 

Forskellen er her stor, og det vil derfor først analyseres, hvordan retstilstanden i de enkelte 

lande kan påvirke transaktionsomkostningerne, og dermed medicinalvirksomhedernes 

strategivalg, og dernæst sammenholdes de to analyser. 

 

4.3.2.1 Påvirkningen ved ikke at kunne bevissikre i Danmark 

Hvor det ikke er muligt at bevissikre, vil transaktionsomkostninger påvirkes mest: 

 hvor krænkelsen ikke umiddelbart er observerbar 

 hvor der er grund til at formode, at krænkelsen sker bevidst, og den anden 

virksomhed vil prøve at dække over krænkelsen  

 

I forhold til fremgangsmåder med stor beskyttelsesværdi kan transaktionsomkostningerne 

måske få indflydelse. Ved en omkostningsbesparende fremgangsmådeopfindelse, hvor det 

kan være svære at bevise, at det netop er den fremgangsmåde, som benyttes af den anden 

virksomhed, vil det være svært at bevise krænkelsen. Især hvor en undersøgelse af 

indholdet i lægemidlet ikke viser, om der benyttes samme fremgangsmåde. 

Transaktionsomkostningen ved muligheden for, at den anden medicinalvirksomhed eller 

kopiproducent får mulighed for at destruere bevismaterialet, vil have stor betydning. 
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Det vil formentlig have en lidt mindre betydning ved essentiel fremgangsmåde, hvor især 

kompliceret bioteknologisk fremgangsmåde er nemmere at observere i brug.282 Især hvis 

fremgangsmåden indeholder tavs viden, og er svær at imitere ved reverse engineering, vil 

det i sig selv kunne bevise en krænkelse. 

 

Ved kombinationen med patent- eller offentliggørelsesstrategien vil det kunne betyde, at 

medicinalvirksomheden vil have lavere transaktionsomkostninger ved at benytte 

hemmeligholdelse med senere patentering i forbindelse med omkostningsbesparende 

fremgangsmådeopfindelser, mens hemmeligholdelse i kombination med offentliggørelse 

fortsat kan have de laveste transaktionsomkostninger ved essentielle 

fremgangsmådeopfindelser, især hvor de er komplicerede at imitere. 

 

Det vil igen gælde for de mindre bioteknologiske virksomheder, at 

transaktionsomkostningerne ved muligheden for at bevise en krænkelse, hvis 

informationen om fremgangsmådeopfindelsen spredes ved know how-licenser, vil gøre, at 

den vil vælge at patentere fremgangsmådeopfindelsen. Medicinalvirksomheden vil generelt 

skulle være mere påpasselig med hvem, eller hvordan, den deler informationen med andre, 

men risikoen er mindre ved komplicerede essentielle fremgangsmådeopfindelser. Jf. afsnit 

4.2.2.1 kan muligheden for at observere en adfærdsændring hos den krænkende 

medicinalvirksomhed gøre bevissikring mindre nødvendig, og dermed 

transaktionsomkostningerne mindre. Det afhænger dog stadig af, om den krænkende 

virksomhed har mulighed for at destruere bevismaterialet. 

 

Risikoen for imitation grundet videregivelse af information fra medarbejdere kan få 

betydning, hvor en tidligere ansat videregiver information om selve 

fremgangsmådeopfindelsen, eller selv bruger den til kommercielt brug. En god HRM-

strategi og muligheden for at observere brugen af fremgangsmådeopfindelsen ved ændring 

i adfærd, eller hvor det er en kompliceret essentiel fremgangsmåde, vil dog gøre 

transaktionsomkostningerne lavere. 

 

Industrispionage kan være svært at bevise, hvor der ikke er nogen synlig forbindelse 

mellem medicinalvirksomheden og den konkurrerende virksomhed. Her vil bevisførelsen 

udelukkende afhænge af, hvorvidt krænkelsen er observerbar, og bevismidlerne ikke 

                                                 
282 Jf. afsnit 4.2.1 
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destrueres. Der er dog, som nævnt i afsnit 3.6.2, ofte store sikkerhedsforanstaltninger 

omkring medicinalvirksomheden, som vil mindske risikoen for industrispionage fra 

udefrakommende. 

 

4.3.2.2 Påvirkningen ved usikkerhed på at kunne bevissikre i UK 

I UK vil der være usikkerhed om muligheden for at bevissikre:  

 Hvor den ikke står stærkt i sagen 

 Hvor der kun er mistanke om, at der vil ske en krænkelse  

 Hvor der er være tvivl om risikoen for, at den krænkende virksomhed vil handle 

uærligt og destruere bevismaterialet, hvis der afventes en almindelig rettergang 

 

Hvor teknologien ikke adskiller sig væsentligt fra den kendte teknologi, og andre kan have 

udviklet samme fremgangsmåde, vil medicinalvirksomheden sandsynligvis ikke stå stærkt 

nok i sagen til, at der kan fortages bevissikring. Desuden vil det ved et meget nyligt brud 

på en konkurrenceklausul eller samarbejdsaftale formegentlig ikke kunne sandsynliggøres, 

at der foreligger bevismateriale, som kan bevissikres, da der kun er mistanke om, at der vil 

ske en krænkelse. 

 

Medicinalvirksomheden skal også kunne sandsynliggøre, at virksomheden vil handle 

uærligt og destruere bevismateriale, hvis den kan komme til det. Det vil ofte være tilfældet 

på et klart brud på en fortrolighedsaftale, eller der med forsæt er videregivet oplysninger til 

en konkurrerende virksomhed. Også industrispionage vil styrke påstanden om den 

konkurrerende virksomheds uærlighed. 

 

Der er derfor nogle transaktionsomkostninger forbundet med muligheden for at bevissikre i 

UK, men hvis medicinalvirksomheden er rimelig sikker på en krænkelse, og kan 

sandsynliggøre det, vil bevissikringen også være mulig.  

 

4.4 Sammenfatning af påvirkningen af forskellene i retstilstanden 

Det største problem for medicinalvirksomheden ved at skulle bevise en krænkelse er, at 

den ikke bare skal bevise, at fremgangsmåden bliver brugt, men den skal også bevise, at 

den anden medicinalvirksomhed eller kopiproducent ikke har udviklet fremgangsmåden 

selv, eller foretaget reverse engineering.  
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Som det ses i dette kapitel, vil faktorerne, som kan forklare det økonomiske rationale for 

hemmeligholdelse, formentlig ikke ændre sig betydeligt i UK ved retstilstanden. I 

Danmark derimod vil de ekstra transaktionsomkostninger kunne få indflydelse i en række 

tilfælde.  

 

Der, hvor transaktionsomkostningerne vil blive påvirket mindst, vil sandsynligvis være, 

hvor der er tale om en kompliceret bioteknologisk fremgangsmådeopfindelse. Det skyldes 

især, at den er nemmere at observere en krænkelse af, og desuden er den i forvejen sværere 

at imitere. Desuden kan det have mindre betydning, hvor krænkelsen af 

fremgangsmådeopfindelsen er observerbar ved en adfærdsændring hos den konkurrerende 

efter et kontraktbrud, men det er svært at forudsige inden krænkelsen. 

Medicinalvirksomheden kan selv påvirke transaktionsomkostningerne overfor 

medarbejderne ved at benytte en HRM strategi, og i forhold til industrispionage opretholde 

store sikkerhedsforanstaltninger.  

 

Samlet vil den manglende mulighed i for bevissikring i Danmark formentlig især ændre 

medicinalvirksomhedens beskyttelsesstrategi: 

 Ved omkostningsbesparende fremgangsmådeopfindeler, som er svære at observere 

i brug. Her vil den formentlig også ved kombinationen af strategier vælge 

kombinationen med patentering fremfor hemmeligholdelse 

 Hvor fremgangsmådeopfindelsen ikke har et nævneværdigt indhold af tavs viden 

eller hvor teknologien er ukompliceret, og imitation hermed er lettere 
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Kapitel 5 Konklusion 

 

5.1 konklusionen på den juridiske problemformulering 

5.1.1 Beskyttelsen af erhvervshemmeligheder 

Erhvervshemmeligheder beskyttes overvejende ens i Danmark og i UK, og lever op til 

minimumsreguleringen af beskyttelsen i TRIPS. Ved lovlig adgang til virksomheden vil 

erhvervshemmeligheder i begge lande ikke beskyttes, hvor informationen er almindeligt 

tilgængeligt eller kendt i industrien. Desuden skal erhvervshemmeligheden aktivt forsøges 

at holdes hemmelig. I Danmark er det udtrykt ved, at medicinalvirksomheden skal forsøge 

forhindre en spredning af informationen, og i UK skal medicinalvirksomheden ved 

delingen af informationen gøre opmærksom på en pligt om fortrolighed. Sidst har værdien 

af hemmeligholdelse af informationen betydning. I Danmark kan det udvises ved omtanke 

om spredning, og dermed en beskyttelsesinteresse. I UK kræves, at der vil ske en skade af 

brugen af erhvervshemmeligheden. Erhvervshemmeligheder er desuden i begge lande 

beskyttet mod tredjemands brug, hvor informationen er videregivet ved en krænkelse. 

 

Beskyttelsen adskiller sig lidt i landene overfor medarbejdere. Ved beskyttelsen i Danmark 

fremstår det ikke helt klart, hvor lang tid beskyttelsen rækker, mens det i UK er udtrykt 

klart i retspraksis, at beskyttelsen er på ubestemt tid. Derudover synes retspraksis i UK at 

stille en mere skarp linje op mellem know how og erhvervshemmeligheder, hvor know 

how ikke beskyttes efter ansættelsens ophør.  

 

Hvor informationen er blevet almindelig tilgængelig vil beskyttelsen i UK ved ”The spring 

doctrine” i en periode vil dække fortrolige oplysninger, som er overgivet inden 

erhvervshemmeligheden blev almindeligt tilgængelig, hvilket ikke synes at være tilfældet i 

Danmark. I Danmark derimod vil loyalitetspligten ved aftaler med medarbejdere eller 

samarbejdspartnere ved en krænkelse medfører en skærpelse af MFL § 1. Det betyder, at 

beskyttelsen kan udvides til mere end et rent kontraktbrud. Beskyttelsen kan dog både i 

Danmark og UK udvides ved aftale med samarbejdspartnere eller medarbejdere gennem 

fortrolighedsaftaler og klausuler. 
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Sidst beskyttes krænkelser i medfør industrispionage i begge lande. I UK er det dog ikke 

direkte lovhjemlet, men vil falde under de almindelige retsregler omkring tyveri og 

hacking. 

 

5.1.2 Retstilstanden for nedlæggelse af foreløbigt forbud og bevissikring 

Både i Danmark og i UK kan det foreløbige forbud ske på baggrund af krænkelserne, som 

er udledt af beskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Kravene er tilnærmelsesvis ens i 

landende, og der er således ikke en egentlig forskel i retstilstanden. I begge lande skal det 

sandsynliggøres, at der er sket en krænkelse af medicinalvirksomhedens ret, og forbuddet 

begrænses til den nuværende krænkelse. Det kan ikke nedlægges, hvis rekvirenten kan 

afvente almindelig rettergang uden, at det påfører mere skade. Den lille forskel der er, 

bygger på, at der i Danmark stilles krav om proportionalitet, så der ikke er misforhold 

mellem rekvirentens interesse i forbuddet, og rekvisitus skade og ulempe ved forbuddet. I 

UK er det udtrykt, som at forbuddet ikke må være mere vidtgående end nødvendigt, men 

ikke at det nødvendigvis skal være proportionelt. Det må dog regnes for så lille en forskel, 

at det ikke vil skabe nogen mærkbar forskel i retstilstanden. 

 

Der er til gengæld forskel i muligeden for at bevissikre ved krænkelsen af 

medicinalvirksomhedens fremgangsmådeopfindelse. I Danmark er bevissikring ikke mulig, 

da erhvervshemmeligheder ikke er omfattet af RPL § 57a. Der kan derfor ikke skaffes 

bevismidler udover, hvad medicinalvirksomheden udefra kan observere som retsfaktum, 

og dermed godtgøre overfor domstolene ved den almindelige rettergang.   

 

Kravene til at bevissikre i UK er skærpede, hvilket især skyldes et hensyn til rekvisitus ret. 

Rekvirenten skal stå stærkt i sagen, og bevissikringen skal være proportionel, og ikke stå i 

misforhold til den skade den kan pålægge rekvisitus. Desuden skal det sandsynliggøres, at 

der risiko for, at rekvisitus vil destruere bevismidlerne, hvis ikke bevissikringen fortages. 

 

Der er dermed ikke forskel i retstilstanden i Danmark og UK, hvor medicinalvirksomheden 

vil nedlægge et forbud mod krænkelsen af en hemmeligholdt fremgangsmådeopfindelse, 

men der er forskel i retstilstanden for muligheden for at bevissikre, da det ikke er muligt i 

Danmark. 
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5.2 Konklusionen på den økonomiske problemformulering 

5.2.1 Transaktionsomkostningerne ved beskyttelsesstrategierne 

I analysen ses, at transaktionsomkostningerne for det første vil omfatte administrative 

omkostninger og omkostningerne ved opnåelse og fastholdelse af beskyttelsesstrategierne. 

Det ses i analysen, at der ikke er nogen administrative transaktionsomkostninger forbundet 

med hemmeligholdelse som strategi. Til gengæld viser analysen, at der vil være 

transaktionsomkostninger forbundet med opnåelse og fastholdelse af 

hemmeligholdelsesstrategien, men de er modsætning til Friedman et al’s283 vurdering ikke 

nødvendigvis proportionale med beskyttelsesværdien. Desuden ses, at det ligesom i 

Davis284 anførelse er væsentlige administrative omkostninger forbundet med patentering, 

men der også her vil være nogle af de samme transaktionsomkostninger som ved 

hemmeligholdelse. Sidst er der stort set ingen af omkostninger forbundet med 

offentliggørelse. 

 

Derudover vil der være transaktionsomkostninger ved ”The cost of contingency”, heri 

transaktionsomkostninger ved usikkerheden på muligheden for reverse engineering og 

risikoen for andres opfindelse. Transaktionsomkostningerne vil her blive påvirket af 

faktorer omkring fremgangsmåden, som vil gøre det sværere at imitere fremgangsmåden. 

Især indholdet af tavs viden og kompleksiteten af teknologien bag fremgangsmåden kan 

her få indflydelse. Dertil omstændigheder omkring medicinalvirksomheden, som vil 

påvirke mulighed for, at kendskabet til fremgangsmåden spredes. 

 

Derudover vil ”The cost of contingency” også bestå af risiko for imitation ved 

beskyttelsesmuligheden fra den juridiske analyse, og de juridiske faktorer omkring 

patentering og offentliggørelse vil også medføre transaktionsomkostninger. For det første 

vil offentliggørelsen ved patentering medføre transaktionsomkostninger, ligesom 

offentliggørelse vil kunne medfører transaktionsomkostninger forbundet med risikoen for 

andres opdagelse. Udover risikoen for reverse engineering og andres opfindelse vil 

hemmeligholdelse også medføre transaktionsomkostninger beskyttelsen i forhold til 

samarbejdspartnere og tidligere medarbejdere, som har nogle begrænsninger. 

 

                                                 
283 Friedman et al. (1991) 
284 Davis (1988 II) 
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 5.2.2 Faktorer, der kan forklare det økonomiske rationale for beskyttelsesstrategierne 

For det første kan den manglende mulighed for reverse engineering og indholdet af tavs 

viden ved fremgangsmåden gøre det sværere at imitere fremgangsmåden, og derfor 

forklare det økonomiske rationale for hemmeligholdelse. Desuden undgår 

medicinalvirksomheden her, at videregive den information om fremgangsmåden, som 

ligger i patenteringen. 

 

De store omkostninger ved patentering kan forklare medicinalvirksomhedens økonomiske 

rationale, hvis omkostningen ved patentering  overstiger beskyttelsesværdien af 

fremgangsmåden, og især hvor fremgangsmådeopfindelsens livscyklus er kort. Den lave 

beskyttelsesværdi kan også forklare valget af hemmeligholdelse, hvor patentering ikke er 

mulig. 

 

Hvor fremgangsmådeopfindelsen har en længere livscyklus end patentbeskyttelsen, vil 

medicinalvirksomheden have lavere omkostninger ved hemmeligholdelse, hvilket forklarer 

det økonomiske rationale ved hemmeligholdelse. Dog indeholder denne strategi en risiko 

for andres opfindelse og patentering, men dette kan afhjælpes ved at offentliggøre 

fremgangsmådeopfindelsen. Samme situation kan også forklare valget af 

hemmeligholdelse sammen med patentering, da den ved patenteringen er beskyttet mod 

andres opfindelse og reverse engineering. 

 

Sidst vil en stærk HRM-strategi kunne forklare det økonomiske rationale for 

hemmeligholdelse, da den beskytter mod medarbejderes videregivelse eller udnyttelse af 

medicinalvirksomhedens know how og erhvervshemmeligheder. 

 

Der er hermed flere faktorer, der kan forklare medicinalvirksomhedens økonomiske 

rationale ved hemmeligholdelse, enten som enkeltstående beskyttelsesstrategi, eller  i 

kombination med patentering og offentliggørelse. Disse faktorer kan dermed også forklare, 

hvorfor medicinalvirksomhederne i Cohen et al.’s 285  undersøgelse foretrak 

hemmeligholdelse som beskyttelsesstrategi. 

 

                                                 
285 Cohen et at. (2000) 
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5.3 Konklusion på den integrerede problemstilling 

Det ses i analysen, at muligheden for nedlæggelse af foreløbigt forbud ikke adskiller sig 

væsentligt i Danmark og UK. Transaktionsomkostningerne i forhold vil ikke at kunne 

nedlægge forbud ved en krænkelse er begrænset, og dermed vil det økonomiske rationale 

for beskyttelsesstrategierne ikke ændres væsentligt at retstilstanden. 

 

Muligheden for bevissikring i UK er til stede, men der skal foreligge en klar krænkelse for, 

at medicinalvirksomheden kan bevissikre. Det vil formentlig få betydning i enkelte 

tilfælde, men hovedsagligt, hvor medicinalvirksomheden ikke er sikker på, at der sker en 

krænkelse. 

 

Der er til gengæld ikke mulighed for bevissikring i Danmark, hvilket kan påvirke 

transaktionsomkostningerne væsentligt. Det vil have konsekvenser, hvor krænkelsen ikke 

kan observeres ved andres brug, eller hvor der er usikkerhed på, om den anden 

medicinalvirksomhed selv kan have gjort samme opfindelse eller foretaget reverse 

engineering. Det vil kunne få den konsekvens, at hemmeligholdelse primært vil blive brugt 

ved essentielle komplicerede fremgangsmåder, hvor fremgangsmåden er svær at imitere, 

og en krænkelse vil være rimelig klar. Medicinalvirksomheden kan dog ved en stærk 

HRM-strategi, og store sikkerhedsforanstaltninger selv minimere risikoen for imitation.  

 

Der opstår ved retstilstanden væsentlige større transaktionsomkostninger ved at 

hemmeligholde fremgangsmådeopfindelsen i Danmark end i UK, og dermed er det 

økonomiske rationale for at vælge hemmeligholdelse til stede i færre tilfælde. 
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Bilag 1 – TRIPS art. 39 

 
 
1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as 
provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall 
protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data 
submitted to governments or governmental agencies in accordance with 
paragraph 3. 
 
2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing 
information lawfully within their control from being disclosed to, acquired 
by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest 
commercial practices10 so long as such information: 

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise 
configuration and assembly of its components, generally known 
among or readily accessible to persons within the circles that normally 
deal with the kind of information in question; 
(b) has commercial value because it is secret; and 
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the 
person lawfully in control of the information, to keep it secret. 

 
3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of 
pharmaceutical or of 
agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the 
submission of undisclosed test 
or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall 
protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall 
protect such data against disclosure, except where 
necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the 
data are protected against 
unfair commercial use. 
 
 
 
 
 
10 For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" 
shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and 
inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third 
parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were 
involved in the acquisition. 
 

  



 

Bilag 2 – TRIPS art. 50 

 
 
1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective 
provisional measures: 

(a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and 
in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction 
of goods, including imported goods immediately after customs clearance; 
(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 

 
2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita 
altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable 
harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. 
 
3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any 
reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of 
certainty that the applicant is the right holder and that the applicant’s right is being 
infringed or that such infringement is imminent, 
and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect 
the defendant and to prevent abuse. 
 
4. Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the parties affected 
shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A 
review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a 
view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether 
these measures shall be modified, revoked or confirmed. 
 
5. The applicant may be required to supply other information necessary for the 
identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional 
measures. 
 
6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 
1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, 
if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a 
reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where 
a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 
working days or 31 calendar days, whicheveris the longer. 
7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or 
omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no 
infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial 
authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to 
provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures. 
 
8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative 
procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those 
set forth in this Section. 
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Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est formé à l'encontre de la décision de la

Division d'opposition rendue le 29 novembre 1995,

révoquant en vertu de l'article 102(1) CBE le brevet

n°  0 452 393 (numéro de dépôt 90 901 828.5), contenant

neuf revendications dont la revendication 1 s'énonce

comme suit :

"1. Procédé de délavage hétérogène en milieu aqueux

d'articles à base de coton teint, caractérisé en ce que

lesdits articles sont mis en présence d'une composition

aqueuse à base de cellulases acides à une concentration

comprise entre 0,01 et 5 unités papier filtre par gramme

de tissu sec, à un pH inférieur à 6 et de préférence

compris entre 4 et 5 et à une température assurant un

délavage hétérogène rapide."

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet par

l'intimée (l'opposante) aux motifs énoncés à

l'article 100 a) CBE, c'est-à-dire que son objet n'était

pas nouveau au sens de l' article 54(1)(2) CBE et

n'impliquait pas d'activité inventive au sens de

l'article 56 CBE. Ces objections s'appuyaient, entre

autres, sur les documents suivants :

(1) Traduction anglaise de l'article "Enzymatisk Vask"

dans le "Folklebladet" du 19 janvier 1988

(4) Celluclast ®, Novo Enzymes, product sheet, June 1984 

III. Dans sa décision, la Division d'opposition a constaté

que l'objet de la revendication 1 de la requête

principale, constituée par les revendications 1 à 8

telles que délivrées, manquait de nouveauté
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(article 54(1)(2)) CBE et que l'objet de la seule

revendication 1 de la requête subsidiaire soumise le

24 octobre 1995 manquait d'activité inventive

(article 56 CBE).

IV. Un recours a été formé par la requérante (le titulaire

du brevet) qui a soumis une requête principale et une

requête subsidiaire.

 

a) Requête principale

Les revendications 1 à 9 de la requête principale

correspondent aux revendications 1 à 9 telles que

délivrées.

b) Requête subsidiaire

La seule revendication 1 de la requête subsidiaire

diffère de la revendication 1 de la requête

principale en ce que le passage "et en ce que les

cellulases sont ensuite éliminées par l'action simple

ou combinée de protéases, de la température, de pH

extrêmes et de détergents" a été ajouté à la fin de

la revendication 1 telle que délivrée.

A l'occasion de la procédure orale devant la Chambre de

recours tenue le 30 mai 2000, la requérante a soumis le

document

(6) intitulé "Il n'y a pas simple reformulation".

V. Les arguments présentés par la requérante pendant la

procédure de recours peuvent être résumés comme suit :

 

- le document (1) doit être écarté de la procédure de

recours pour les raisons suivantes :
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- le mode de divulgation concernant l'information

technique relative au délavage enzymatique dans un

encartage d'un journal de petite distribution, le

lieu de la publication, à savoir la banlieue de

Copenhague, le type de journal, à savoir un journal

de petites annonces, le public concerné, à savoir

l'homme de la rue de la banlieue de Copenhague, la

disponibilité du journal, à savoir une édition

restreinte ne permettent pas de considérer ce

document comme faisant partie de l'état de la

technique au sens de l'article 54(1)(2) CBE ;

- seul l'intimée a eu connaissance de la publication de

ce document qui n'est pas disponible facilement aux

membres du public appartenant à la communauté

technique et scientifique ; la publication de ce

document sous cette forme est un abus évident de

procédure et un acte de mauvaise foi.

VI. L'intimée a contesté ces arguments et fait valoir que la

condition nécessaire et suffisante pour qu'une

information fasse partie de l'état de la technique est

que cette information a été rendue accessible au public

avant la date de dépôt de la demande de brevet européen.

L'intimée a rejeté l'argument relatif à l'abus de

procédure et à la mauvaise foi.

VII. La requérante a demandé l'annulation de la décision

contestée et le maintien du brevet comme délivré 

(requête principale) ou sur la base de la

revendication 1 de la requête subsidiaire soumise le

24 octobre 1995 et puis elle demande que la Grande

Chambre de recours soit saisie des questions de droit

formulées dans l'exposé des motifs de recours.

Bilag 3 - Novo Nordisk afgørelsen



- 4 - T 0165/96

.../...1578.D

VIII. Les questions de droit formulées par la requérante 

s'énoncent comme suit :

(1)"Si une personne physique ou morale utilise, pour

s'opposer à la délivrance d'un brevet européen, une

information technique publiée par elle en dehors de, et

sans aucune référence à son contexte, de sorte que, en

droit, l'information publiée fait partie de l'état de la

technique au sens de l'article 54(2) CBE mais, en fait,

elle demeure confidentielle sauf pour ladite personne,

une telle utilisation constitue-t-elle un abus de

procédure et/ou un acte de mauvaise foi envers les

usagers du système du brevet européen ?

Indépendamment même de la qualification d'un tel acte,

la publication en question peut-elle être introduite

dans la procédure d'opposition ?"

(2) "Une information d'ordre scientifique ou technique,

publiée avant la date de dépôt d'une demande de brevet

européen dans un contexte qui n'est ni celui de la

technique considérée, ni même technique ou scientifique

en général, comme par exemple un journal de petites

annonces locales, non réputé pour publier de telles

informations d'ordre scientifique ou technique, sans

aucune référence ou distinction permettant de la

retrouver a posteriori, doit-elle être considérée comme

une information accessible directement au public, et ce

sans difficulté excessive conformément à la décision 

G 1/92 (JO OEB 1993, 277), et dès lors comme faisant

partie de l'état de la technique au sens de

l'article 54(2) CBE et opposable au brevet européen

délivré ?"

(3) "L'homme du métier travaillant dans une technique
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donnée dispose-t-il, pour l'appréciation de l'activité

inventive aux termes de l'article 56 CBE, d'une

information dans son domaine technique, mais publiée

dans un contexte qui n'est ni celui de la technique

considérée, ni même scientifique ou technique en

général, comme par exemple un journal de petites

annonces locales, non réputé pour publier de telles

informations d'ordre scientifique ou technique, alors

qu'il ne dispose en outre d'aucune référence ou

distinction permettant de retrouver cette information ?"

IX. L'intimée a demandé le rejet du recours.

X. A l'issue de la procédure orale, la décision de la

Chambre fut prononcée.

Motifs de la décision

1. Requête principale

1.1 Nouveauté (article 54(1),(2) CBE)

1.1.1 L'accessibilité du document (1)

La requérante a demandé que le document (1) soit

écarté de la procédure de recours puisque

l'information de ce document ne fait pas partie de

l'état de la technique.

1.1.1.1 L'état de la technique

Une invention est considérée comme nouvelle si elle

n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est défini comme tout ce qui a
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été rendu accessible au public avant la date de dépôt

de la demande de brevet européen, par exemple, par

une description écrite.

Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne

le lieu géographique où l'état de la technique a été

rendu accessible au public, la façon dont il l'a été

et la langue dans laquelle il l'a été.

Une description écrite est considérée comme

accessible au public si, à la date en question, il

était possible à des membres du public de prendre

connaissance du contenu du document et si ce document

n'était soumis à aucune mesure visant à préserver 

son caractère confidentiel.

1.1.1.2 Accessibilité avant la date de dépôt

Ainsi, l'article intitulé "délavage enzymatique",

rédigé en danois (mais dont une traduction en anglais

a été fournie) du document (1) en date du

19 janvier 1988 - qui n'a pas été contestée - a été

rendu accessible au public avant la date de priorité

(9 janvier 1989) du brevet contesté.

1.1.1.3 Accessibilité au public

Le fait que ce public est constitué par les habitants

des villes de Farum, Vaerlose, Bistrup, Lyngc et

Ganlose dans la banlieue de Copenhague ne fait pas

obstacle à considérer ces personnes comme constituant

le public au sens de l'article 54(2) CBE ; il n'y a

pas de condition exigeant que le public doive être

constitué par un minimum de personnes ou que le

public doive avoir une certaine formation.
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Il n'y a pas non plus de conditions relatives à la

forme de la présentation de l'information technique ;

même si la publication de l'article technique en

question dans un journal de petites annonces semble

non usuelle aux yeux de la requérante, cette

publication répond aux exigences nécessaires et

suffisantes d'une divulgation opposable au brevet ;

il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement

possible de prendre connaissance d'une information.

Il n'est pas nécessaire de respecter des critères

spécifiques quant à la forme de la publication ou de

la mise en page pour rendre une diffusion valablement

opposable à un brevet.

C'est à tort que la requérante qualifie l'information

technique contenue dans le document (1) comme

"confidentielle de fait mais publique de droit"

(exposé des motifs, 17 avril 1996, page 6,

paragraphe 3), puisque la publication en soi retire

son caractère de confidentialité à l'information

technique.

1.1.1.4 Difficulté de recherche documentaire

La requérante a fait valoir que l'information

technique cachée dans un encart d'un journal de

petite diffusion (24000 exemplaires, voir page 4 du

document (1)) était difficile à retrouver. Elle fait

référence à la décision G 1/92 pour mettre en valeur

le caractère d'une recherche de "difficulté

excessive".

 

Cependant, selon la Chambre, une interprétation de la

notion de "difficulté excessive" dont il est question

dans la décision G 1/92 au sujet de difficultés
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d'analyse d'un produit introduirait un élément

subjectif dans l'examen de la nouveauté, ce que la

Grande Chambre de recours voulait précisément éviter

dans l'affaire G 1/92 (voir T 952/92, JO 1995, 755).

Et, les mêmes problèmes de recherche se rencontrent

par exemple pour l'utilisation antérieure qui est une

autre forme de divulgation.

Donc, selon la Chambre de recours, l'argument que les

difficultés liées à la recherche d'une information

pourraient exclure cette information de l'état de la

technique n'est pas valable.

1.1.1.5 Sécurité juridique

Vu la "difficulté excessive" liée aux problèmes de la

recherche documentaire et vu les nouveaux modes de

diffusion d'informations par courrier électronique

(voir l'internet), la requérante a fait valoir que le

document (1) doit être écarté afin de sauvegarder la

sécurité juridique.

Or, la sécurité juridique est garantie dès lors que

la notion de l'état de la technique (voir point

1.1.1.1) est claire. Comme il l'a été dit sous le

point 1.1.1.4, la prise en considération de la notion

de "difficulté excessive" liée au problème de la

recherche documentaire ne ferait qu'introduire un

caractère subjectif dans l'appréciation de la

nouveauté.

  

1.1.1.6 Conclusion

Pour ces raisons, la Chambre de recours conclut que
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l'information contenue dans le document (1) est une

information qui est à considérer comme comprise dans

l'état de la technique et donc opposable au brevet.

Le fait de publier une information technique sous

forme d'une annonce dans un journal de petite

diffusion en une langue non-officielle de l'OEB

(article 14 CBE) ne peut pas constituer un abus de

procédure puisque la procédure, au moment de la

publication n'est pas déjà en cours ; elle ne

constitue pas non plus un abus de procédure vis-à-vis

des utilisateurs du système du brevet européen,

puisque la façon dont une information est rendue

accessible n'importe pas. La publication en elle même

n'est pas non plus un acte de mauvaise foi, puisque

la publication n'est qu'un acte de diffusion de

l'information et cet acte résulte uniquement d'une

décision de ne plus garder une information

confidentielle.

1.1.2 Contenu du document (1)

1.1.2.1 L'objet de la revendication 1 du brevet contesté

concerne un procédé de délavage hétérogène en milieu

aqueux d'articles à base de coton teint.

Un tel procédé est décrit dans le document (1). En

particulier, le document (1) décrit un procédé de

délavage en milieu aqueux de "blue jeans", c'est-à-

dire d'articles à base de coton teint ; les articles

étaient mis en présence d'une composition aqueuse à

base de cellulases acides à une concentration entre

0.5 et 2.0 g/l de la solution aqueuse (paragraphe 4)

et à un pH compris entre 5 et 6 et à une température

comprise entre 50 et 60° C ; les tests étaient

effectués en utilisant entre 8 et 15 l de solutions
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aqueuses/kg de tissu sec (dernier paragraphe).

En ce qui concerne la concentration de cellulases

acides exprimées dans la revendication 1 du brevet

contesté en "unités papier filtre/g de tissu sec ", 

référence est faite aux calculs de l'intimée

présentés dans le mémoire d'opposition

(19 juillet 1994, page 3) : selon le document (1) on

a utilisé entre 4 g (= 8 l x 0.5 g/l) et 30 g 

(= 15 l x 2 g/l) de cellulase, par exemple

"Celluclast ® 1.5 L" (dernier paragraphe). Cette

cellulase est également utilisée dans les exemples 2

et 3 du brevet contesté. Elle a une activité de 75

unités papier filtre/g enzyme, ce qu'on peut déduire

des données des exemples 2 et 3 du brevet contesté 

(9 x 104 unités papier filtre/l) et de la densité de

"Celluclast ® 1.5 L" qui est de 1,2 g/ml (voir

document (4), page 1, colonne gauche, lignes 18 et

19).

Ainsi, dans le document (1) on a utilisé entre 0.30

et 2.25 unités papier filtre/g de tissu sec, ce qui

tombe dans la fourchette de 0.01 et 5 unités papier

filtre par g de tissu sec de la revendication 1 du

brevet contesté.

Pendant la procédure orale devant la Chambre de

recours la requérante a formulé des remarques quant

aux unités employés pour indiquer le résultat de ces

calculs non contestés pendant la procédure

d'opposition (voir point 1.1.2.2).

1.1.2.2 Bien que le libellé de la revendication 1 du brevet

contesté contienne le terme "concentration", la

requérante a essayé de mettre en évidence l'activité
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de la cellulase qui est sous-entendue dans les unités

exprimant la concentration à savoir "unités papier

filtre/g de tissu sec". A ces fins elle a soumis le

document (6) présentant le recalcul des exemples 3 et

4 du brevet contesté. Le recalcul de l'exemple 3

montre que la concentration finale de la cellulase

exprimée en "g/l de solution de lavage" tombe en

dehors de la fourchette des valeurs divulguées dans

le document (1). Cependant, il résulte du même

document (6) que le recalcul de l'exemple 4 du brevet

donne une valeur qui tombe dans la fourchette du

document (1).

La Chambre considère qu'il suffit de démontrer que

c'est l'antériorité, c'est-à-dire le document (1),

qui détruit la nouveauté de l'invention telle que

définie par l'objet de la revendication 1. L'intimée

a bien démontré que l'objet de la revendication 1 est

anticipé par le document (1).

 

La Chambre conclut que le document (6) n'est pas

approprié à mettre les calculs effectués par

l'intimée (voir point 1.1.2.1) en question et à

dévier des conclusions tirées par la Division

d'opposition à ce sujet.

1.1.3 Dans la revendication 1, la température a été définie

comme "température assurant un délavage hétérogène

rapide" ; dans l'exemple 2 du brevet contesté, la

température est de 60° C ; la revendication 7

mentionne une température comprise entre 50 et 65° C.

Il s'ensuit que la température comprise entre 50 et

60° C du document (1) anticipe la température telle

que définie dans la revendication 1.
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1.1.4 Ainsi, toutes les caractéristiques de la

revendication 1 ont été divulguées par le

document (1).

1.1.5 La Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 

n'est pas nouveau au sens de l'article 54(1),(2) CBE.

Il n'est pas fait droit à la requête principale.

2. Requête subsidiaire

2.1 L'objet de la revendication 1

L'objet de la revendication 1 concerne un procédé de

délavage hétérogène en milieu aqueux qui se distingue

du procédé de la requête principale en ce que le

passage "et en ce que les cellulases sont ensuite

éliminées par l'action simple ou combinée de

protéases, de la température, de pH extrêmes et de

détergents" a été ajouté à la fin de la

revendication.

2.1.1 Article 123(2) CBE 

Le passage mentionné au paragraphe 2.1 se fonde sur

la revendication 4 (lignes 53 à 55) de la demande

telle qu'elle a été déposée.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 ne

s'étend pas au delà du contenu de la demande telle

qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

2.1.2 Nouveauté

 

L'élimination des cellulases n'est pas divulguée dans

le document (1).
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Ainsi, l'objet de la revendication 1 satisfait aux

exigences de l'article 54(1),(2) CBE.

2.1.3 Activité inventive

2.1.3.1 L'objet du brevet litigieux concerne un procédé de

délavage hétérogène en milieu aqueux d'articles à

base de coton teint.

Les méthodes de délavage aux pierres avaient des

désavantages liés à la durée des procédés, à la

toxicité des agents blanchissants, à la nature des

pierres entraînant souvent une usure extrêmement

rapide et à un colmatage continu des canalisations de

collecte d'eaux (brevet, colonne 1, lignes 43 à 54).

Ces désavantages ont été éliminés par la mise en

oeuvre d'un traitement des tissus en coton par des

cellulases acides qui conduisait à une libération

partielle des colorants utilisés pour teindre les

fibres de cellulose (le coton est une cellulose

cristalline naturelle) (colonne 2, lignes 3 à 8) tout

en respectant des conditions spécifiques telles que

la concentration, le pH et la température. En outre,

dès que le degré de délavage désiré était obtenu, il

suffisait d'éliminer les cellulases ou d'arrêter leur

activité.

2.1.3.2 Un traitement des tissus en coton par des cellulases

acides était déjà divulgué dans le document (1) qui

est pris comme point de départ pour évaluer

l'activité inventive. Les détails de ce procédé ont

été décrits dans le paragraphe 1.1.2.

2.1.3.3 Le problème technique sous-jacent au brevet litigieux
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peut donc être vu dans la mise à la disposition d'un

traitement de délavage qui peut être arrêté quand le

degré de délavage désiré est obtenu.

2.1.3.4 L'exemple 1 du brevet litigieux concernant un

traitement de délavage effectué à un pH de 4,6 à 4,8

à l'aide de la "CAYLASE 345", une cellulase de

Trichoderma reesei, qui est arrêté en portant le pH à

11 avec 10 ml de soude concentrée, démontre que le

procédé tel que revendiqué permet effectivement de

résoudre ledit problème.

2.1.3.5 Il reste à décider si pour un homme du métier cette

solution découle d'une manière évidente des documents

considérés.

2.1.3.6 La caractéristique relative à l'élimination des

cellulases fait défaut dans le document (1).

Cependant, le document (4) mentionne la dépendance de

l'activité de la cellulase "Celluclast" en fonction

du pH et de la température (page 2, colonne gauche,

premier paragraphe). La figure 1 montre que

l'activité relative de la cellulase "Celluclast"

décroît rapidement si le pH dépasse 6.5 pour tomber à

pratiquement zéro à un pH égal à 7 ; à une

température inférieure à 30° C, l'activité de la

cellulase "Celluclast" tombe en-dessous de 10 %. Il

s'ensuit que le document (4) suggère clairement que

l'activité de la "Celluclast" peut être inhibée en

modifiant le pH ou la température. Grâce à la

modification du pH et de la température, l'activité

de la cellulase peut donc être réduite, ou en

d'autres termes, il y a la suppression de l'activité

de la cellulase.
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La Chambre conclut qu'il était évident pour l'homme

du métier d'avoir recours à ces moyens pour arrêter

l'action enzymatique dès que le degré de délavage

désiré était obtenu.

L'objet de la revendication 1 manque donc d'activité

inventive et ne satisfait pas aux exigences de

l'article 56 CBE.

2.1.3.7 Il n'est pas fait droit à la requête subsidiaire.

3. La requérante a demandé que la Chambre de recours

saisisse la Grande Chambre de recours au sujet des

trois questions qui ont été énoncées au point VIII.

La Chambre rejette la requête subsidiaire en saisine

de la Grande Chambre de recours puisque la notion de

l'état de la technique et la notion de

l'accessibilité sont suffisamment claires pour

décider si une information technique a été rendue

accessible au public en bonne et due forme et s'il

s'agit d'une divulgation opposable ou non

(article 112, (1)a) CBE)(voir points 1.1.1 ; 1.1.1.1

- 1.1.1.6).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours

est rejetée.
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