
 
 

 
 

Er designbeskyttelse på agendaen når I 
diskuterer strategi i virksomheden? 
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Det bør det være – særligt nu hvor det er blevet 
enklere og billigere at søge om designbeskyttelse i 
USA og Japan. USA og Japan er i maj måned 2015 
blevet tilknyttet det internationale Hague design 
system. 
 
Kort om Hague design systemet og hvad fordelene er: 
Hague design systemet er etableret ud fra et behov 
for enkelhed og økonomisk rentabilitet. Kort fortalt 
får man som ansøger mulighed for at søge 
designbeskyttelse i en lang række lande med et 
minimum af formaliteter og til et minimum af 
økonomiske udgifter. Det er med dette system ikke 
nødvendigt at søge om registrering i de enkelte 
lande/jurisdiktioner – der søges centralt ved én 
myndighed, nemlig den internationale myndighed i 
Schweiz. 64 lande har tiltrådt Hague systemet og der 
kan således opnås registrering i 64 lande på én gang! 
Hague systemet betyder endvidere at man som 
ansøger undgår behovet for at overvåge fornyelser i 
flere lande – der er kun én central fornyelse, som vi 
selvfølgelig holder øje med. Det er en klar forbedring 
fra tidligere med mange fornyelser i mange lande.  
 
Så hvad er Hague systemet: én design-registrering, 
der dækker en række lande, og nu også USA og 
Japan. 
 
Og vi skal ikke glemme EU design-registreringen, der 
også er en del af det internationale Hague system. 
Med en EU design registrering får I designbeskyttelse 
i alle 28 medlemslande i EU.  
 
Og er en EU-design-registrering kommerciel 
værdifuld? Svaret er ja! 
 
 
 
 

 
 
Senest er en Højesteretsdom i august 2015 blevet 
afgjort mellem to danske selskaber Yakkay A/S og 
Stormwear ApS, hvor det blev fastslået, at der havde  
været en krænkelse af en designret, og hvor 
indehaveren af designretten blev tilstået en 
økonomisk kompensation.  
 
Vi forventer, at Højesterets dom vil blive en rettesnor 
for fremtidige sager inden for designretten, da 
dommen rummer mange vigtige aspekter af 
designretten, og da det er første gang, at Højesteret 
tager stilling til gyldigheden af et registreret EU-
design. 
 
Vi har også et eksempel på et nyligt dansk 
fogedforbud baseret på en EU-designregistrering.  
Selvom vi har samme designlov i hele EU (via EU 
designforordningen), så har dette spørgsmål kun 
været vendt ved en domstol en enkelt gang før. Igen 
en principiel sag og meget væsentlig, da den er 
baseret på en EU-designregistrering. Parterne i denne 
sag er Sangenic International Limited overfor Lamico 
ApS. 
 
Derfor: Det nytter at søge om designregistrering – I 
får en designbeskyttelse, der er kommerciel 
værdifuld, da den hindrer eventuelle kopister i at 
kopiere jeres design og/eller lader sig kraftigt 
inspirere af jeres unikke design! 
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