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hedsstyrelsen i relation til klassifikationen som lægemiddel,
og at det er tilstrækkeligt, at der bare er en mulighed for at en
enkelt dansk forbruger kunne få den opfattelse, at produktet
skulle have terapeutiske egenskaber ved at søge sig frem til
disse oplysninger på internationale hjemmesider.
Den danske tilgang til spørgsmålet synes derfor at være, at
hvis en virksomhed har til hensigt at markedsføre kosttilskud, med hvad der fra dansk side betragtes som lægemiddelanprisninger, i en given jurisdiktion, vil dette også blive
betragtet som relevant for de danske forbrugere. Denne
fortolkning forekommer noget mere vidtgående end, hvad
vi kender fra øvrige EU-medlemsstater, og man kan da også
spørge sig selv om, hvorvidt dette er i overensstemmelse med
EU-reglerne og praksis fra EU-Domstolen.
Jurisdiktionsproblemer
Oprindelseslandsprincippet er et grundlæggende princip i
e-handelsloven og det bagvedliggende direktiv. Princippet
fastlægger det udgangspunkt, at en virksomhed skal overholde
lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret ved
grænseoverskridende aktiviteter som for eksempel internetmarkedsføring. Myndighederne i modtagerlandet kan dog
i undtagelsestilfælde fravige princippet med proportionale
foranstaltninger, hvis blandt andet folkesundheden, folkesikkerheden eller beskyttelsen af forbrugere er i fare.
Man kan spørge sig selv, om ikke de danske myndigheder
fraviger oprindelsesprincippet, når man tiltager sig
jurisdiktion over virksomheder, der ikke er etableret i
Danmark ved at klassificere deres produkter som lægemidler
i Danmark. For det er vel reelt dét, der er tilfældet, når de
danske myndigheder holder et dansk selskab ansvarlig for
information, der kun er tilgængelig på det et udenlandsk
selskabs hjemmeside?
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Samtidig kan man spørge sig selv om rimeligheden i, at
myndighederne kan udelukke et produkt fra det danske
marked på baggrund af oplysninger, som er fuldt ud lovlige
(og ikke medfører klassifikation som lægemiddel) på det
marked, som informationen retter sig til, og hvor virksomheden er etableret.
Sundhedsstyrelsen henholder sig i afgørelsen til, at man
ikke i relation til klassifikationsspørgsmålet er bundet af de
samme territoriale begrænsninger i sin jurisdiktion, som
man vil være i relation til spørgsmål om lægemiddelreklame.
I sidste ende vil det være op til domstolene at vurdere, om
det er muligt at opstille en sådan sondring.
Konkluderende bemærkninger
Den danske fortolkning af regelsættet har ekstremt stor
betydning for virksomheder, som markedsfører deres
produkter på mange forskellige markeder, herunder Danmark.
Hvis fortolkningen er korrekt, må den således betyde,
at en virksomhed, der markedsfører produkter i flere
medlemsstater, skal være sikker på, at ingen af de
respektive nationale hjemmesider for produkterne indeholder information, der kan medføre, at deres produkter
bliver klassificeret som et lægemiddel i nogen af de relevante
medlemsstater. De bliver endda også nødt til at sikre sig,
at de overholder lovgivning i lande, hvor de ikke for tiden
markedsfører deres produkter, men hvor man kunne forestille
sig at markedsføre produktet på lidt længere sigt.
Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at
kontakte advokat Kristine Lilholt Nilsson, kln@horten.dk.

Skal fogedforbudsreglerne for
immaterialrettigheder moderniseres?
Efter mange års kritik af de danske fogedforbudsregler, lægger Retsplejerådet nu i en betænkning op
til, at fogedforbudssystemet skal moderniseres, og det vil i givet fald få afgørende betydning for navnlig
de sager, der vedrører immaterialrettigheder (patent, varemærke, design, ophavsret).
Med det nuværende fogedforbudssystem har indehaveren af
en immaterialrettighed mulighed for – med kort varsel – at
få den lokale fogedret til at nedlægge et midlertidigt forbud
mod, at en konkurrent udnytter immaterialrettigheden. Det
foreløbige fogedforbud skal i dag følges op af en egentlig
retssag, en såkaldt justifikationssag, hvorved det skal afgøres,
om der var grundlag for at nedlægge det midlertidige forbud
ved fogedretten således, at forbuddet ved dom enten bliver
stadfæstet eller ophævet som uretmæssigt.
I praksis har det dog ofte vist sig, at det har været fogedsagerne og ikke justifikationssagerne, der har været af
afgørende økonomisk betydning for parterne: På den ene
side fordi det tab, som et uretmæssigt nedlagt fogedforbud har medført, slet ikke opvejes af den erstatning,
som efterfølgende udmåles i justifikationssagen, og på
den anden side, fordi prisstrukturen ændres allerede fra
det tidspunkt et krænkende produkt bliver markedsført.
Fogedforbudssagerne – og de immaterialrettigheder, som de
angår – er også blevet mere og mere komplicerede og derfor
vanskeligere for fogedretterne dømme i.
Efter mange års pres, lægger Retsplejerådet først og fremmest
op til, at kompetencen til at meddele foreløbige forbud (og
påbud) fremover lægges hos domstolene og således behandles
efter de regler i retsplejeloven, som gælder for domstolene.
En væsentlig konsekvens af dette vil i givet fald være, at
hvis en forbudssag, der angår en immaterialrettighed, er

blevet anlagt ved en byret i første instans, så vil den sagsøgte
part på grundlag af eksisterende regler kunne kræve sagen
henvist til Sø- og Handelsretten, som jo er specialdomstol
for sager vedrørende immaterialrettigheder. På denne måde
bliver parterne altså sikret behandling ved en domstol, der
har erfaring med netop denne type sager i modsætning til i
dag, hvor de forskellige fogedretsafdelinger kun sjældent har
opbygget nogen nævneværdig erfaring med denne type sager.
Det er i dag også således, at fogedforbudssager skal anlægges
ved den fogedret, hvor den påståede krænker er hjemmehørende, og der har været flere eksempler på, at en rettighedshaver har været nødsaget til at anlægge flere forskellige,
parallelle, fogedforbudssager ved forskellige fogedretter i
første instans, uanset at de produkter, som sagerne drejede
sig om i alt væsentligt, var de samme; og sagerne har ikke
altid fået samme udfald i første instans. Hvis den foreslåede
reform bliver gennemført, vil det formentlig blive sådan, at
rettighedshaveren kan anlægge sag mod samtlige påståede
krænkere ved Sø- og Handelsretten og på én gang få afgjort
sagerne – med ensartet resultat.
Vi følger den videre behandling af forslagene og vil orientere
om udviklingen.
Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at
kontakte partner Anders Valentin, ava@horten.dk.
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