
 
 
 
 

HØJESTERETS DOM 
afsagt torsdag den 16. september 2010 

 
 
Sag 436/2008 

(2. afdeling) 

 

Innocent Pictures ApS, 

tvpc.dk A/S og 

Claus Sørensen 

(advokat Christian Levin Nielsen for alle) 

mod 

Tivoli A/S 

(advokat Jens Jakob Bugge) 

 

 

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 12. december 2008. 

 

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard, Jens 

Peter Christensen og Lars Hjortnæs. 

 

Påstande 

Appellanterne, Innocent Pictures ApS, tvpc.dk A/S og Claus Sørensen, har påstået frifindelse, 

herunder ophævelse af fogedforbudet ved Retten i Glostrups kendelse af 20. juni 2007. Inno-

cent Pictures ApS har ikke for Højesteret gentaget den selvstændige påstand for Sø- og Han-

delsretten, som der er taget stilling til i punkt 1 i dommens konklusion.  

 

Indstævnte, Tivoli A/S, har påstået stadfæstelse, dog for så vidt angår punkt 5 i dommens 

konklusion med den tilføjelse, at appellanterne for egen regning tillige skal offentliggøre en 

fældende dom ved indrykning af en annonce i Børsen og i Berlingske Tidende med gengi-

velse af domskonklusionen, og for så vidt angår punkt 10 med den ændring, at appellanterne 

solidarisk, subsidiært pro rata, skal betale 600.000 kr. til Tivoli A/S med procesrente fra den 

4. juli 2007. 
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Tivoli A/S har desuden under sagens behandling for Højesteret ændret påstanden vedrørende 

punkt 2 i den indankede dom, således at forbudet ikke angår ”anden kommerciel virksom-

hed”, men kun produktion, markedsføring, salg eller udsendelse af tv-programmer eller video.  

     

Højesterets begrundelse og resultat 

Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, stadfæster Højesteret dommen med de 

nedenfor anførte ændringer. Det bemærkes herved, at Højesteret ikke finder grundlag for at 

nedsætte bøden på 50.000 kr. eller for at ændre afgørelsen om, at Innocent Pictures ApS skal 

betale et skønsmæssigt fastsat beløb på 300.000 kr. i vederlag, erstatning og godtgørelse.  

 

Thi kendes for ret: 

 

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes for så vidt angår punkterne 1, 3, 4, 6, 7 og 9-11. 

 

Dommens punkt 2 stadfæstes således, at det forbydes Innocent Pictures ApS, tvpc.dk A/S og 

Claus Sørensen at benytte eller medvirke til at benytte betegnelserne TIVOLI (ord) og TI-

VOLI NIGHT (ord-og figurmærke), således som dette fremgår af bilag 17 (pressemeddelelse 

af 1. juni 2007), 18 (Skylinen med teksten TiVOLi NiGHT), 19 (stations-ID med lydspor) og 

20 (programoversigt for Kanal København juni 2007), samt betegnelser, der kan forveksles 

hermed, i forbindelse med produktion, markedsføring, salg eller udsendelse af tv-programmer 

eller video.  

 

Dommens punkt 5 stadfæstes med den tilføjelse, at Innocent Pictures ApS, tvpc.dk A/S og 

Claus Sørensen for egen regning yderligere skal offentliggøre Sø- og Handelsrettens og Høje-

sterets domme ved indrykning af en annonce i Børsen og i Berlingske Tidende med gengi-

velse af dommenes konklusioner.  

 

Dommens punkt 8 stadfæstes med den ændring, at ordene ”eller anden kommerciel virksom-

hed” udgår af punkt 1 i konklusionen i fogedrettens kendelse.  

 

I sagsomkostninger for Højesteret skal Innocent Pictures ApS, tvpc.dk A/S og Claus Sørensen 

solidarisk betale 75.000 kr. til Tivoli A/S.  
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De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.  

 

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 


