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Kære alle 

Det er mere end 10 år siden, vi i foreningsregi har behandlet fogedforbud – det gør vi derfor nu. Vi håber, I 

har lyst og mulighed for at deltage til en eftermiddag med titlen 

Fogedforbud	og	andre	umiddelbare	
retsmidler	–	herunder	(tv)programmer,	der	ikke	er	udsendt,	
produktefterligninger,	piratkopier	og	varemærkesager		

	

Arrangementet	foregår	ONSDAG	den	26.	oktober	hos	MAQS	Law	Firm,	Pilestræde	
58	
 

14.00 – 14.15 Velkomst	og	introduktion	til	emnet	v/	Merethe	Eckhardt 

14.15 – 15.00 Medieretten	og	fogedforbud	v/	Peter	Lambert 

Tvprogrammet er klar men kan det udsendes? Peter Lambert, managing partner i Lassen 

Ricard, belyser fogedforbud i mediesager, herunder grænserne til ytringsfrihed EMRK art. 10 

og grundlovens par. 77. 

15.00 – 15.45  Bevissikring,	produktefterligninger	og	varemærkesager	v/	Johan	
Løje 

Bevissikring – hvilke muligheder og begrænsninger giver reglerne? Johan Løje, partner i 

Sandell, Løje & Wallberg, fortæller om bevissikring og praksis i varemærkesager og 

produktefterligningssager.  

15.45 – 16.00 PAUSE	

16.0016.45 Piratkopier	v/	Jeppe	Brogaard	Clausen 

Piratkopier udbydes mange steder og kan friste mange.  Jeppe Brogaard Clausen, partner i 

MAQS Law Firm, fortæller om sine erfaringer fra arbejdet for CocaCola, Louis Vuitton, 

Hermés, Gucci, Ferrari m.fl. og behandler mulige beskyttelsestiltag, som indbefatter 

bevissikring forbud, toldmyndigheder og politibeslaglæggelser.  

16.45–17.30 Procestaktiske	overvejelser	v/	Frank	Bøggild  

Frank Bøggild, partner i Kromann Reumert, belyser de procesmæssige overvejelser, 

rekvirenten og rekvisitus skal gøre sig før og under en fogedforbudssag. Hvilke konsekvenser 

har det at anlægge en fogedforbudssag? Og hvilket beredskab bør være til stede som mulig 

rekvisitus, og hvordan håndteres en sag, når den kommer? 



FORENINGEN  FOR  ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 

c/o Lassen Ricard, Amaliegade 31, 1256 København K 

Telefon 3332 2012 *  Telefax 3332 2012  *  Danske Bank, reg.nr. 1551 konto nr. 968 8048 

 

17.30 17.45 Kopiprodukter	og	efterligninger	–	live	

MAQS inviterer til rundvisning i en samling af efterligninger og piratkopier, som vi håber, ikke 

ses andetsteds i Danmark  

MAQS og foreningen byder på et glas vin og en let anretning efter arrangementet. 

 

Kurset er pointgivende iht. reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og 
fuldmægtige. 

Vel mødt!  

På foreningens vegne 

 

Malene Ehlers og Merethe Eckhardt 
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