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2100 København Ø

Her følger mine bemærkninger til indkæredes duplik med mindst fire nye påstande, som jeg
vil knytte nogle bemærkninger til. De fire påstande er:

1) Fogedforbuddet er nødvendigt, fordi jeg ikke holder mit løfte.
2) Fogedforbuddets ophævelse fører til store tab for rettighedshaverne.
3) Ophavsretslovens § 19 forhindrer, at jeg kan returnere de beslaglagte film.
4) Østre Landsret har “blot” stillet EF-domstolen et par spørgsmål.

Endvidere indeholder dette processkrift et forligsforslag samt afsluttende bemærkninger om:

a) Betydningen af EF-domstolens afgørelse
b) Betingelserne i sager om immaterialretskrænkelser
c) Aktionens reelle formål
d) Anmodningen om en mundtlig behandling af kæremålet

Ad 1) Er fogedforbuddet nødvendigt?

Indkæredes fremlæggelse af bilag B dokumenterer

1) At mit system til at registrere forbudte film fungerer
2) At Torben Steffensen og FDV har skiftet mening uden at orientere mig
3) At et fuldtud dækkende informationssystem forudsætter FDVs samarbejde
4) At jeg kan forvente flere konstruerede sager om overtrædelse fogedforbuddet
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Robots 27. september 2005 13. september 2005
Indiana Jones-trilogien 21. oktober 2003 21. oktober 2003
Star Wars-trilogien 21. september 2004 21. september 2004
Star Wars I: Phantom ... 16. oktober 2001 16. oktober 2001
Star Wars II: Attack of... 15. november 2002 15. november 2002
Star Wars III: Revenge of... 1. november 2005 9. november 2005

I de fleste tilfælde udgives dvd-pladerne samtidigt over hele verden. Det er dels et resultat af
globaliseringen og den internationale markedsføring, der sker via tv-kanaler og internettet,
som hele verden har adgang til på samme tid.

Det er også et resultat af problemet med piratkopiering, fordi det har vist sig, at der især
er efterspørgsel på piratkopier i et område, når der i modsætning til resten af verden ikke er
adgang til at købe lovlige udgivelser. Især har Blockbuster været kritisk overfor “forsinkelsen”
af de europæiske udgivelser, og derfor er det et fænomen, som i det store og hele hører fortiden
til. Der er lille eller ingen forskel på udgivelsesdatoerne. I to tilfælde er Danmark først. Faktisk
udkom både “Robots” og den første Harry Potter-film i Danmark, før de udkom i USA.

Indkæredes ubegrundede frygt bør ikke stå i vejen for den rigtigste løsning.

Under alle omstændigheder indgår jeg gerne samme aftale med SF Film og Scanbox, som jeg
indgik med Paramount, der netop ikke ville forbyde parallelimport (jfr. min partsforklaring).
Paramount var tilfreds med, at jeg i givet fald ventede med at sælge en importeret udgave, indtil
den danske udgave var udgivet. Paramount er af den opfattelse, at pengene er lige gode, uanset
om de tjenes i USA eller i Danmark, men de ville af hensyn til konkurrencesituationen for de
andre danske forhandlere undgå, at jeg solgte importerede film, før de udkom i Danmark.

Selvom jeg mener, at kendsgerningerne i sig selv burde lægge en dæmper på indkæredes
frygt, indgår jeg gerne en aftale om, at jeg venter med at tilbyde parallelimporterede titler til
salg i Laserdisken, indtil den danske udgave også er på gaden.

Vil indkærede acceptere dette tilbud?

Ad 3) Er det ulovligt at returnere de beslaglagte film?

Ophavsretsloven gælder kun i Danmark, og det er naturligvis kun i Danmark, at der i henhold
til ophavsretslovens § 19 er begrænsninger for viderespredning af amerikanske dvd-udgivelser.

Indkærede vil vel ikke påstå, at det er forbudt at sælge amerikanske dvd-plader i USA?

Det er et faktum, at jeg har bestilt de beslaglagte film i god tro, dvs. at jeg har bestilt dem i den
overbevisning, at jeg kunne sælge dem i Danmark uden derved at krænke indkæredes ret-
tigheder (på trods af, at deres rettigheder er tvivlsomme).

Selvom Paramount har skiftet mening og nu vil forbyde parallelimport, og selvom de
øvrige selskaber i FDV nu har besluttet, at de også vil forbyde parallelimport, er der ingen reel
grund til, at dvd-pladerne skal ligge og tage plads op i min kælder og bare miste værdi.

Hvis jeg havde været klar over, at indkærede ville forhindre mig i at sælge varerne -
f.eks. hvis de havde meddelt deres holdning til importforbuddet - havde jeg naturligvis aldrig
bestilt varerne, og de ville således stadig have været i min leverandørs varetægt eller solgt til
helt almindelige amerikanske kunder i USA.

At forhindre overtrædelse af fogedforbuddet?

Hvis beslaglæggelsen har til formål at forhindre, at jeg overtræder fogedforbuddet, giver det
ingen mening, at filmene skal opbevares af mig og i min forretning.
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Ad 3) Er det ulovligt at returnere de beslaglagte film?Ophavsretsloven gælder kun i Danmark, og det er naturligvis kun i Danmark, at der i henholdtil ophavsretslovens § 19 er begrænsninger for viderespredning af amerikanske dvd-udgivelser.Indkærede vil vel ikke påstå, at det er forbudt at sælge amerikanske dvd-plader i USA?Det er et faktum, at jeg har bestilt de beslaglagte film i god tro, dvs. at jeg har bestilt dem i denoverbevisning, at jeg kunne sælge dem i Danmark uden derved at krænke indkæredes rettigheder(på trods af, at deres rettigheder er tvivlsomme).Selvom Paramount har skiftet mening og nu vil forbyde parallelimport, og selvom deøvrige selskaber i FDV nu har besluttet, at de også vil forbyde parallelimport, er der ingen reelgrund til, at dvd-pladerne skal ligge og tage plads op i min kælder og bare miste værdi.

hk
At forhindre overtrædelse af fogedforbuddet?Hvis beslaglæggelsen har til formål at forhindre, at jeg overtræder fogedforbuddet, giver detingen mening, at filmene skal opbevares af mig og i min forretning.



Hvis jeg anses for at være en forbryder, som vil krænke indkæredes rettigheder, med-
mindre der nedlægges forbud, er min forretning det dummeste sted i verden at opbevare film,
som jeg ikke må sælge i selvsamme forretning.

Det er sikrere i forhold til fogedforbuddets overholdelse, at filmene returneres til min
leverandør i USA. Det garanterer i hvert fald, at filmene ikke sælges i Laserdisken.

Jeg må desværre tilføje, at det har mindre betydning i dag, idet skaden er sket. På grund
af de meget hurtige prisfald på nye dvd-udgivelser, har de mistet hovedparten af den daværen-
de værdi. Det er også tvivlsomt, at leverandørens tilbud om at tage varerne retur stadig står ved
magt. Det var trods alt noget, vi aftalte i november måned 2005, og nu er det marts 2006.

At opfylde min forpligtelse til at begrænse mit tab

Jeg pointerer i den forbindelse, at jeg af retten og indkærede dermed var forhindret i at begræn-
se dette værdiforringelsestab i forbindelse med forbuddet, idet jeg blev forhindret i at returnere
varerne, mens de stadig havde den oprindelige værdi.

En ugrundet berigelse for rettighedshaverne

Beslaglæggelsen må anses for at være en ugrundet berigelse for rettighedshaverne, som har
modtaget vederlag for varerne. Det er min opfattelse, at det i sig selv er i strid med grund-
læggende retsprincipper, at rettighedshaverne skal have en ekstra berigelse for en ydelse, som
køberen forhindres i at udnytte.

En tillægsstraf

Værditabet må betragtes som en ugrundet tillægsstraf. Der er intet belæg i loven for, at jeg skal
straffes på anden måde end med bøde eller erstatning, hvis jeg kendes skyldig.

Der er ikke belæg for at tildele mig denne tillægsstraf i form af en påtvunget værdifor-
ringelse af mit varelager.

Sammenlagt savnes en reel årsag til, at varerne skal ligge i min kælder og miste værdi.

Ad 4) Har Østre Landsret “blot” stillet EF-domstolen et spørgsmål?

Det er min erfaring, at landsretterne ikke på skrømt stiller EF-domstolen spørgsmål. Der er tale
om, at Østre Landsret har forelagt EF-domstolen et præ-judicielt spørgsmål på baggrund af
EF-traktatens artikel 234. Det medfører en afgørelse ved Domstolens plenum, og hele Dom-
stolens maskineri med høring af institutionerne og medlemsstaterne er sat i sving i den anled-
ning.

Noget sådan gør landsretterne ikke, medmindre der er god grund til det, og grunden er,
at der er en reel risiko for, at ophavsretslovens § 19 er ugyldig, fordi den strider mod direkte
anvendelige bestemmelser i EF-traktaten.

Det har juridiske konsekvenser, når en landsret tilkendegiver, at en dansk lov har tvivl-
som gyldighed, fordi den muligvis strider mod direkte anvendelige bestemmelser i EU-retten,
og når den på det grundlag forelægger sagen for EF-domstolen. Det har den konsekvens, at det
herefter ikke er muligt for en anden national ret at forvisse sig om, at anvendelse af loven ikke
strider mod EU-retten, og det er et krav, der følger af kravet om EU-rettens ubetingede forrang.

Det var ikke aktuelt at bede Østre Landsret om at suspendere ophavsretslovens § 19, da
ingen har anvendt § 19 ved Østre Landsret. Jeg beder Vestre Landsret at suspendere § 19, fordi
indkærede vil anvende § 19 ved Vestre Landsret, selvom den måske strider mod EF-traktaten.

- 7 -

LASERDISKEN

hk
Hvis jeg anses for at være en forbryder, som vil krænke indkæredes rettigheder, medmindreder nedlægges forbud, er min forretning det dummeste sted i verden at opbevare film,som jeg ikke må sælge i selvsamme forretning.Det er sikrere i forhold til fogedforbuddets overholdelse, at filmene returneres til minleverandør i USA. Det garanterer i hvert fald, at filmene ikke sælges i Laserdisken.Jeg må desværre tilføje, at det har mindre betydning i dag, idet skaden er sket. På grundaf de meget hurtige prisfald på nye dvd-udgivelser, har de mistet hovedparten af den daværendeværdi. Det er også tvivlsomt, at leverandørens tilbud om at tage varerne retur stadig står vedmagt. Det var trods alt noget, vi aftalte i november måned 2005, og nu er det marts 2006.At opfylde min forpligtelse til at begrænse mit tabJeg pointerer i den forbindelse, at jeg af retten og indkærede dermed var forhindret i at begrænsedette værdiforringelsestab i forbindelse med forbuddet, idet jeg blev forhindret i at returnerevarerne, mens de stadig havde den oprindelige værdi.

hk
En tillægsstrafVærditabet må betragtes som en ugrundet tillægsstraf. Der er intet belæg i loven for, at jeg skalstraffes på anden måde end med bøde eller erstatning, hvis jeg kendes skyldig.Der er ikke belæg for at tildele mig denne tillægsstraf i form af en påtvunget værdiforringelseaf mit varelager.Sammenlagt savnes en reel årsag til, at varerne skal ligge i min kælder og miste værdi.


