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Betingelser
Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umid-
delbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er 
netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart.  
Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetil-
læg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG 
Media as kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ikke 
af tillægspriser.

Reklamation
DG Media as eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl 
i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med 
 bestillerens angivelser. Det gælder også materiale  modtaget 
fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse 
med de tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som an-
noncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en 

reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe 
sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Re-
klamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende 
skal være DG Media as i hænde senest 5 dage efter 
annoncens indrykning.

Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl, 
uden at DG Media as modtager reklamation, ydes 
eventuel dekort kun for den første indrykning.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG 
Media as eller over for mediet for fejlagtig, forsinket 
eller manglende indrykning af de bestilte annoncer 
eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG 
Media as senest 5 hverdage før bestillingsfristen.

Annoncer, hvortil særplacering er bestilt , kan 
ikke annulleres uden forudgående aftale med DG 
Media as. 

I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der 
er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller 
anden annoncering, vil den for meget givne rabat 
efterfaktureres.

Øvrige bestemmelser
DG Media as forbeholder sig ret til at afvise annoncer, 
der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gæl-
dende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke 
der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. 
Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel 
tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes 
med ordet “annonce” oven over en streg i hele an-
noncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl.
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Litterær afdeling
Af Claus Rohde, lektor, ph.d.: Sikringsakter ved dispositio-
ner inden for rammen af ejerpantebreve og skadesløsbreve
i fast ejendom · 463

Af advokat Peter Schønning: Visning af kopimøbler · 470

ANDRE ARTIKLER: 
Af Ditlev Tamm: En europæisk domstols historie - Den
Europæiske Unions Domstol i 60 år · 475

Anmeldelser · 485

Litteratur modtaget af redaktionen · 488

Domssamling

HØJESTERETS DOMME
juni 2012

Tandlæger havde ikke bevist, at opsigelse af en deltidsan-
sat klinikassistent var begrundet i virksomhedens drifts-
krav. Godtgørelse svarende til 3 måneders løn · 3063 H

SØ- OG HANDELSRETTENS DOMME
juni 2012

Anvendelse af en spinningcykel med producentens figur-
mærke, påført forneden på cyklen, som rekvisit i en foto-
reklame for motionstøj krænkede ikke producentens
rettigheder efter ophavsretsloven, varemærkeloven eller
markedsføringsloven · 3076 SH

To Converse-figurmærker var til hinder for registrering for
»fodtøj« i vareklasse 25 af et figurmærke, der lignede Con-
verse-mærkerne · 3079 SH

VESTRE LANDSRETS DOMME
juni 2012

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for en ansats skadegø-
rende handling mod en anden ansat. Arbejdsgiveren
havde ikke ret til regres mod skadevolderen · 3086 V

Mor, som var ejer af en bil, men som havde overladt bru-
gen af denne til sin søn, hæftede ikke over for et værksted
for reparation af bilen · 3097 V

Afskedigede funktionærer berettiget til en godtgørelse
efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 ·
3099 V

Bank, der havde ejendomsforbehold i bil, kunne foretage
udlæg hos køber, der havde overdraget bilen til sin samle-
ver, jf. kreditaftalelovens § 42, stk. 2, selv om banken
samme dag havde vindiceret bilen fra samleveren uden at
afvente opgørelse efter salget af bilen · 3101 V

En eventuel forvoldelse af en frostskade på skyldnernes
ejendom, der var solgt på tvangsauktion, var ikke en ufor-
svarlig handling i økonomiske anliggender, jf. konkurslo-
vens § 197, stk. 2, nr. 2, og var ikke til hinder for
gældssanering · 3103 V

Lejer i et erhvervslejemål, som var indtrådt i tidligere
lejers rettigheder og forpligtelser, var som følge af passivi-
tet afskåret fra at kræve et beløb tilbagebetalt, som den
tidligere lejer havde betalt for meget til udlejeren · 3104 V

Hesteejer erstatningsansvarlig over for bilist, der mistede
herredømmet over sin bil, da en hest brød ud af folden ·
3108 V

Ikke krav på udbetaling fra ulykkesforsikring, da den
væsentligste årsag til dødsulykken måtte antages at være
den afdøde fodgængers selvforskyldte beruselse, idet
afdøde, der havde en promille på omkring 3,00, ved mid-
natstid var blevet påkørt af en bil, da han ville krydse en
vej · 3113 V

3.000 kr. i bøde og ikke frihedsstraf ved besiddelse af hob-
bykniv en aften i øltelt på marked · 3118 V
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Annoncesalg

DG Media as
Store Kongensgade 72
DK-1264 København K

DG Media as
Jægergårdsgade 122
8000 Aarhus C

Tel. +45 70 27 11 55
epost@dgmedia.dk 
www.dgmedia.dk

Tekstsideannoncer/Jobannoncer

Jobannonce
30 dage
kr. 9.990

Udgivelsesplan 2013

1/2 side: kr. 5.900
B: 153 x H: 108 mm

Priser

JuraJob.dk
JuraJob.dk er Karnov Group og tidsskriftet Ugeskrift for Retsvæsens 
online jobdatabase direkte målrettet mod job i den juridiske verden, her-
under advokater, fuldmægtige, sekretærer, studentermedhjælpere osv.

Som jobannoncør på JuraJob.dk kommer du direkte ind til målgruppen, og 
din annonce kommer ud til samtlige 14.000 brugere af UfR Online - en del 
af Danmarks største juridiske database Karnov Group Jura.

Nyhed i 2013: Nyhedsmail fra Karnov Group
Fra 1. april bliver der mulighed for at annoncere i nyhedsmail fra Karnov 
Group inden for Legal-området. Nyhedsmailen forventes at få 5.000-
7.000 modtagere og vil blive udsendt hver 14. dag.  Kontakt DG Media for 
nærmere informationer om annonceringsmuligheder, priser og formater i 
nyhedsmailen

Ugeskrift for Retsvæsen
Ugeskrift for Retsvæsen er den førende kilde til information om praksis 
ved de danske domstole og har været udgivet siden 1867. Ugeskrift for 
Retsvæsen er tidsskriftet for alle, der beskæftiger sig med juridiske for-
hold og dansk retsvæsen. Blandt læserne er advokater, dommere, reviso-
rer og ansatte i den offentlige sektor. 

Ugeskrift for Retsvæsen indeholder retsafgørelser fra Højesteret, Sø- og 
Handelsretten i København samt Vestre og Østre Landsret. Alle afgørel-
ser er resumeret og bearbejdet af professionelle fagredaktører. Ud over 
domssamlingen rummer bladet retsvidenskabelige artikler, skrevet af teo-
retikere og praktikere, samt anmeldelser af ny, juridisk litteratur. I nyheds-
sektionen bringes korte uddrag af de nyeste højesteretsdomme, som ind-
arbejdes i de kommende udgaver. Det betyder, at Ugeskriftets læsere altid 
er ajour med Højesterets afgørelser senest 14 dage efter afsigelsen.

Ugeskrift for Retsvæsen udgives af Karnov Group (Tidl. Thomson Reuters 
Professional A/S), som er blandt de førende udgivere af information til 
jurister, revisorer og ledere i den private og offentlige sektor. Karnov Group 
arbejder sammen med de bedste fagspecialister, hvilket sikrer imødekom-
melsen af læsernes behov for korrekt, udtømmende, aktuel og brugerven-
lig information af højeste kvalitet.

Ugeskrift for Retsvæsen er medlem af Danske Specialmedier og bliver derfor 
oplagskontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol (FMK).

Øvrige priser 
Til-kant-tillæg + 10%
Særplacering + 15%

Nyhedsmail fra Karnov Group
Fra 1. april 2013 er der mulighed for at annoncere i nyhedsmail
fra Karnov Group inden for Legal-området.
 
Nyhedsmailen forventes at få 5.000-7.000 modtagere og vil
blive udsendt hvert 14. dag.
 
Kontakt DG Media for nærmere informationer om annoncerings-
muligheder, priser og formater i nyhedsmailen.

Indstik
Indhent venligst tilbud

Rabatter
Gentagelsesrabat
2 indrykninger  10% rabat 
6 indrykninger 15% rabat
12 indrykninger 20% rabat
24 indrykninger 25% rabat
48 indrykninger 35% rabat 

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst 
kr. 140.000.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes 
inden for 12 måneder. 

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse 
for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% infor-
mations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godt-
gørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 
300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til DG Media på epost@
dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server. Kontakt DG Media 
om dette. For yderligere tekniske detaljer om krav til annonce-
materiale se www.dgmedia.dk.

Oplag
Kontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol (FMK) i perioden 
1. januar 2012 til 30. juni 2012:

Distribueret oplag i Danmark 1.061
Distribueret oplag i udlandet 53
Distribueret oplag i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.114

3. omslagsside: 
kr. 11.900
B: 178 x H: 255 mm
+ 5 mm til beskæring

Side 2: kr. 12.900
B: 178 x H: 255 mm
+ 5 mm til beskæring 

Advokatvirksomheder 54%

Oentlige/statslige 
virksomheder 15%

Øvrige private 
virksomheder 11%

Udenlandske 
virksomheder  7%

Organisationer  6%

Bank og finansvæsen 5%

Revisionsvirksomheder 1%

Advokatvirksomheder 29%

Revisionsvirksomheder 2%

Oentlige/statslige 

virksomheder 17%

Udland 5%

Øvrige private virksomheder

og organisationer 47%

Under 10 ansatte: 54%

10-49 ansatte: 19%

50-99 ansatte: 10%

Over 100 ansatte 18%

Øvrige private 
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virksomheder 6%
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Organisationer 4%
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Fordelt på virksomhedstyper

Fordelt på virksomhedsstørrelse

Fakta om læserne af Ugeskrift for 
Retsvæsen og brugerne af 
www.jurajob.dk...
Ugeskrift for Retsvæsen henvender sig til alle med interesse 
for det danske retssystem, herunder advokater, jurister, dom-
stole, politimestre, ministerier, banker, investeringsvirksomhe-
der, organisationer, revisorer, ejendomsmæglere samt andre 
rådgivnings- og servicevirksomheder.

Ugeskrift for  Retsvæsen 
Karnov Group
Nytorv 5
1450 København K
Telefon 33 74 07 00 
Fax 33 12 16 36
post.dk@karnovgroup.com
www.karnovgroup.dk

Brugere af JuraJob
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www

Kilde
Ovenstående tal er oplysninger fra abonnementssystemet for
UfR 2011.

Redaktion

Online jobannoncer på www.jurajob.dk

 Nr.  Bestillings- og materialefrist  Udkommer
  inden kl. 12.00

 1 19. december ’12 5. januar
 2-12 onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag
 13 18. marts 30. marts
 14 22. marts 6. april
 15-16 onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag
 17 16. april 27. april
 18 22. april 4. maj 
 19 30. april 11. maj
 20 6. maj 18. maj
 21 14. maj 25. maj

 22 22. maj 1. juni
 23 28. maj 8. juni
 24 4. juni 15. juni  
  25-27  onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag  
  SOMMERPAUSE i uge 28, 29, 30 og 31
 32-51 onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag
 52 13. december 28. december

1⁄1 side: kr. 9.900
B: 153 x H: 219 mm

Første stilling er inkluderet i alle priser 
vedr. annoncering på www.jurajob.dk.
Herefter koster det kr. 5.900 for 
efterfølgende stillinger.

Jurajob.dk og
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Ovenstående tal er oplysninger fra abonnementssystemet for
UfR 2011.

Redaktion

Online jobannoncer på www.jurajob.dk

 Nr.  Bestillings- og materialefrist  Udkommer
  inden kl. 12.00

 1 19. december ’12 5. januar
 2-12 onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag
 13 18. marts 30. marts
 14 22. marts 6. april
 15-16 onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag
 17 16. april 27. april
 18 22. april 4. maj 
 19 30. april 11. maj
 20 6. maj 18. maj
 21 14. maj 25. maj

 22 22. maj 1. juni
 23 28. maj 8. juni
 24 4. juni 15. juni  
  25-27  onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag  
  SOMMERPAUSE i uge 28, 29, 30 og 31
 32-51 onsdag 10 dage før udgivelse hver lørdag
 52 13. december 28. december

1⁄1 side: kr. 9.900
B: 153 x H: 219 mm

Første stilling er inkluderet i alle priser 
vedr. annoncering på www.jurajob.dk.
Herefter koster det kr. 5.900 for 
efterfølgende stillinger.

Jurajob.dk og



København · Aarhus · Stockholm · Oslo

Medieinfo 2013

Ring på 70 27 11 55 og tag en marketingsnak med os! 

Betingelser
Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umid-
delbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er 
netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart.  
Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetil-
læg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG 
Media as kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ikke 
af tillægspriser.

Reklamation
DG Media as eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl 
i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med 
 bestillerens angivelser. Det gælder også materiale  modtaget 
fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse 
med de tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som an-
noncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en 

reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe 
sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Re-
klamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende 
skal være DG Media as i hænde senest 5 dage efter 
annoncens indrykning.

Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl, 
uden at DG Media as modtager reklamation, ydes 
eventuel dekort kun for den første indrykning.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG 
Media as eller over for mediet for fejlagtig, forsinket 
eller manglende indrykning af de bestilte annoncer 
eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG 
Media as senest 5 hverdage før bestillingsfristen.

Annoncer, hvortil særplacering er bestilt , kan 
ikke annulleres uden forudgående aftale med DG 
Media as. 

I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der 
er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller 
anden annoncering, vil den for meget givne rabat 
efterfaktureres.

Øvrige bestemmelser
DG Media as forbeholder sig ret til at afvise annoncer, 
der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gæl-
dende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke 
der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. 
Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel 
tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes 
med ordet “annonce” oven over en streg i hele an-
noncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl.

Målrettede medier  •  E� ektive annoncepakker 
Bedre kontaktpriser  •  Dokumenteret e� ekt

Skandinaviens største mediehus
 – mere end 120 medier

UfR
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Litterær afdeling
Af Claus Rohde, lektor, ph.d.: Sikringsakter ved dispositio-
ner inden for rammen af ejerpantebreve og skadesløsbreve
i fast ejendom · 463

Af advokat Peter Schønning: Visning af kopimøbler · 470

ANDRE ARTIKLER: 
Af Ditlev Tamm: En europæisk domstols historie - Den
Europæiske Unions Domstol i 60 år · 475

Anmeldelser · 485

Litteratur modtaget af redaktionen · 488

Domssamling

HØJESTERETS DOMME
juni 2012

Tandlæger havde ikke bevist, at opsigelse af en deltidsan-
sat klinikassistent var begrundet i virksomhedens drifts-
krav. Godtgørelse svarende til 3 måneders løn · 3063 H

SØ- OG HANDELSRETTENS DOMME
juni 2012

Anvendelse af en spinningcykel med producentens figur-
mærke, påført forneden på cyklen, som rekvisit i en foto-
reklame for motionstøj krænkede ikke producentens
rettigheder efter ophavsretsloven, varemærkeloven eller
markedsføringsloven · 3076 SH

To Converse-figurmærker var til hinder for registrering for
»fodtøj« i vareklasse 25 af et figurmærke, der lignede Con-
verse-mærkerne · 3079 SH

VESTRE LANDSRETS DOMME
juni 2012

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for en ansats skadegø-
rende handling mod en anden ansat. Arbejdsgiveren
havde ikke ret til regres mod skadevolderen · 3086 V

Mor, som var ejer af en bil, men som havde overladt bru-
gen af denne til sin søn, hæftede ikke over for et værksted
for reparation af bilen · 3097 V

Afskedigede funktionærer berettiget til en godtgørelse
efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 ·
3099 V

Bank, der havde ejendomsforbehold i bil, kunne foretage
udlæg hos køber, der havde overdraget bilen til sin samle-
ver, jf. kreditaftalelovens § 42, stk. 2, selv om banken
samme dag havde vindiceret bilen fra samleveren uden at
afvente opgørelse efter salget af bilen · 3101 V

En eventuel forvoldelse af en frostskade på skyldnernes
ejendom, der var solgt på tvangsauktion, var ikke en ufor-
svarlig handling i økonomiske anliggender, jf. konkurslo-
vens § 197, stk. 2, nr. 2, og var ikke til hinder for
gældssanering · 3103 V

Lejer i et erhvervslejemål, som var indtrådt i tidligere
lejers rettigheder og forpligtelser, var som følge af passivi-
tet afskåret fra at kræve et beløb tilbagebetalt, som den
tidligere lejer havde betalt for meget til udlejeren · 3104 V

Hesteejer erstatningsansvarlig over for bilist, der mistede
herredømmet over sin bil, da en hest brød ud af folden ·
3108 V

Ikke krav på udbetaling fra ulykkesforsikring, da den
væsentligste årsag til dødsulykken måtte antages at være
den afdøde fodgængers selvforskyldte beruselse, idet
afdøde, der havde en promille på omkring 3,00, ved mid-
natstid var blevet påkørt af en bil, da han ville krydse en
vej · 3113 V

3.000 kr. i bøde og ikke frihedsstraf ved besiddelse af hob-
bykniv en aften i øltelt på marked · 3118 V
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