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Konkurrencerettens sanktioner
 Påbud

 Straf

 Ugyldighed

 Erstatning
 Konkurrenceretten: ”Dansk rets almindelige regler” 

– ingen udtrykkelig erstatningshjemmel nævnt i loven
– dog forudsat i lovmotiverne og senest i Krl. § 25
– skal ”supplere, men ikke erstatte eller underminere” 

den offentlige retshåndhævelse (jf. senere om hvidbogen)
– næppe holdbart i længden ikke at lovgive om erstatning.

 Markedsføringsretten: Lovhenvisning til ”dansk rets almindelige 
regler” (§ 20) + særlig vederlagsregel.

 Immaterialretten: Vederlags- og erstatningshjemmel i lovene.
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Offentlig retshåndhævelse

Privat retshåndhævelse



Erstatningens begrundelse

 Genoprettelseshensynet

 Fordeling af økonomiske tab (reparation)

 Præventionshensynet

 Forebyggelse af økonomiske tab (afskrækkelse)

 Effektivitetshensynet

 Sikring af retsreglers effektive virkning (håndhævelse)

 Effektivitetshensynet er i fokus
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Retspraksis om erstatning

 EU-konkurrenceretten: Effektivitetsprincippet!

 sag C-453/99: Courage (præmis 26-29)
sag C-295-298/04: Manfredi (præmis 60-62 og 91)
sag C-360/09: Pfleiderer (præmis 28-29)
sag C-199/11: Otis (præmis 41-43)

 Courage og Otis: Erstatningsmulighed = ”effektiv virkning” 

 Courage: Selv en karteldeltager kan principielt få erstatning.

 Pfleiderer (præmis 30): Erstatningsmulighed skal sikres også
over for en part, som nyder godt af et leniency-program

 DK-konkurrenceret: ikke helt så klar i mælet, men 

 Lempelige krav til både ansvarsgrundlag og tabsopgørelse

 EKKO I (U 2004.2600 SH), EKKO II (U 2005.388 SH), DSB 
(U 2005.2171 H), Post Danmark (Østre Landsrets dom af 
20.5.2009 i sag B-3355-06).
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Effektivitetshensyn i erstatningen

 Gevinstafståelse med pønalt islæt 
snarere end et alm erstatnings- eller berigelseskrav?

 Men ikke helt ”punitive damages” (endnu)?

 Som led i en skønsmæssig erstatningsudmåling:

 EU’s retshåndhævelsesdirektiv for immaterialretten og til dels 
markedsføringsretten (2004/48):
Der  ”skal” tages hensyn til bl.a. den ”uberettigede fortjeneste” 
opnået ved krænkelsen. 

 Tilsvarende udtrykkeligt de respektive DK-eneretslove. 
(se allerede U 1994.671 H: ”indvundet en ikke ubetydelig fortjeneste).

 Tillige tendens til hensyntagen til krænkelsens grovhed (pønalt).
(se f.eks. U 2011.2319 H: ”grove og vedvarende krænkelser”).

 Herfra kan/bør der hentes ”inspiration” til konkurrenceretten.
(Jf. A. Vinding Kruse, Koktvedgaard, Heide-Jørgensen, Madsen).
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Nyere overvejelser vedr. erstatning 
for EU-konkurrencekrænkelser

 Hvidbog KOM(2008) 165 – om bl.a.:

 Søgsmålsret for ”enhver” kausal skadelidt, herunder indirekte 
aftagere – (allerede acquis communautaire, jf. Manfredi præmis 61, 

Pfleiderer præmis 28, og Otis præmis 43).

 Endelig administrativ afgørelse = uafkræfteligt bevis 
for overtrædelse under et civilt erstatningssøgsmål.

 Godtgjort overtrædelse skaber formodning for culpa/ansvar.

 Kollektive søgsmål efter en opt-in-model.

 Tabsvurderingen skal forenkles/lettes (non-binding guidance).

 Lempede bevisbyrderegler ved overvæltning af overpriser.

 Regulering af den anden parts editionspligt ”med udgangspunkt 
i strategien” i direktiv 2004/48 (IP-retshåndhævelsesdirektivet).
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Nye overvejelser fortsat

 Kommissionens arbejdsprogram for 2012:

 Sikre effektiv adgang til erstatningssøgsmål ved domstolene.

 Afklare forholdet mellem sådanne søgsmål og den offentlige 
retshåndhævelse, især i relation til leniency-programmer.

 Lægger op til EU-lovgivningsinitiativer desangående.

 Resolution of the European CAs, 23.5.2012:

 ”Protection of leniency material in the context of civil damages 
actions” – ”Complementary tools”.
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Straf og erstatning
- en gordisk knude?

 Leniency giver immunitet for straf, ikke for erstatning.

 Erstatningssøgsmål/bevisførelse kan være afhængig af 
dokumentation leveret af myndighederne.

 En karteldeltager i et leniency-program, risikerer at ”blotte sig” 
erstatningsretligt, hvis aktindsigt/offentliggørelse.

 Krl. § 13: Begrænset aktindsigt/offentlighed vedr. sagsakter.

 Krl. § 13: Beskyttelse af drifts- og erhvervshemmeligheder.

 EU-retspraksis: Det skal af hensyn til effektivitetsprincippet være 
muligt at få erstatning for kausale tab (bl.a. Courage).

 EU-retspraksis: Nødvendigt at sikre, at regler om aktindsigt i 
leniency-dokumenter ikke ”i praksis gør det umuligt eller urimeligt 
vanskeligt at opnå erstatning” (Pfleiderer præmis 30).
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Problem og mulig løsning?

 Risiko for kollision mellem 
1) straf (offentlig retshåndhævelse/leniency) og 
2) erstatning (privat retshåndhævelse).

 Et effektivt leniency-program kræver beskyttelse af oplysninger.

 Beskyttelse af oplysninger hæmmer erstatningsmuligheden.

 Muligt ”cut through” i KOM(2008) 165 (forslag til overvejelse):  
Begrænsning af civilretligt erstatningsansvar for den virksomhed, 
som opnår straffritagelse, ”i forbindelse med erstatningskrav fra 
dens direkte eller indirekte aftalepartnere”(!?).

 Disharmonerer med hidtidig retspraksis i EU og DK.

 Disharmonerer med almen tendens til mere decentral 
håndhævelse af konkurrenceregler i EU.
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