
Aalborg, 22. marts 2013

Sagsøgtes processkrift vedr.
betydningen af sagsøgers formelle fejl

Retten i Aalborg,
sag BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Foreningen af danske Videogramdistributører
v/advokat Johan Schlüter
Højbro Plads 10
1200 København K

som mandatar for foreningens ni medlemmer

mod

Laserdisken
v/Hans Kristian Pedersen
Prinsensgade 38
9000 Aalborg

Sagsøgers formalitetsfejl afslører sandheden bag sagsanlæggene

Hvis sagsøger havde skrevet “Laserdisken” uden “ApS” i rekvisitionen den 11. oktober i 2005
(bilag N2, ekstraktens side 48), var jeg formentlig for længst blevet dømt for at have krænket
sagsøgers rettigheder. Jeg var blevet straffet efter en summarisk retssag, hvor det ikke fremgik,
at der er flere fortolkninger af ophavsretsloven, eller at jeg har foretaget de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forbudt parallelimport i henhold til sagsøgers oprindelige fortolkning.
Sagsøger ville have opnået fuld kontrol med det danske marked og fjernet Laserdisken som
konkurrent. Formalitetsfejlen ændrer imidlertid alt. To forhold kan ikke længere skjules:

1. Sagsøgers angreb har været planlagt siden begyndelsen af 2003
2. Retten har langt hen ad vejen ensidigt behaget sagsøger
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1. Sagsøgers angreb har været planlagt siden begyndelsen af 2003

Det er i sig selv afslørende, at rekvisitionen og stævningen mod Laserdisken ApS er skrevet af
lige præcis de to advokater, jeg havde orienteret om importplanerne i januar og februar 2003.
De “opdagede” ikke tilfældigvis i 2005, at jeg parallelimporterede igen. Tværtimod blev de af
mig informeret om mine planer, før jeg genoptog parallelimporten, og de enkelte medlemmer
fik at vide, hvor let det var at undgå uønsket parallelimport. Endvidere udelukker “prøvekøbet”
netop, at Laserdisken ApS stod bag (bilag K1 og L1, ekstraktens side 14-19). Angrebet mod
mig er baseret på korrespondancen med selskabet i 2003.

“Omfanget af rekvisiti virksomhed” er fogedrettens begrundelse for, at betingelse nr. 3
i retsplejelovens § 642 er opfyldt (bilag A4, ekstraktens side 179), men parallelimporten var
slet ikke genoptaget endnu, da jeg korresponderede med de to advokater. De ventede med vilje
i flere år for at skabe en situation, som (med urette) kunne bestyrke kravet om forbud.

2. Retten har langt hen ad vejen ensidigt behaget sagsøger

Jeg har parallelimporteret i fuld offentlighed. På hjemmesiden har jeg gjort opmærksom på
både oprindelse og regionalkode på de udbudte film (bilag K1, ekstraktens side 15 og 17), og
jeg gjorde personligt sagsøger opmærksom på ejerskiftet (bilag Q1, ekstraktens side 24). Jeg
gav også retten besked, da jeg opdagede fejlen. Retten har set bort fra, at det var sagsøger, der
modsatte sig et retsmøde, der havde givet mig mulighed for at opdage fejlen tidligere.

Vestre Landsret har i begge kæremål afsløret, at den stolede så meget på sagsøger, at
den hverken ville høre på mig eller læse mine breve, mine processkrifter eller de fremsendte
bilag. I det andet kæremål, der er baggrund for nærværende sager, udtrykte landsretten endda,
at hverken faktiske omstændigheder eller lovgivning skal stå i vejen for sagsøgers ønsker. Læs
herom i “Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om fogedforbud” og i “Sagsøgtes processkrift
vedr. konflikten med domstolene”.

Byrettens to domme i justifikationssagen mod Laserdisken ApS havde ganske vist ikke
nogen praktisk betydning for selskabet, men de illustrerer rettens disrespekt for lovgivningen.

3. Hvad formalitetsfejlen IKKE påvirker: Sagsøgers rettigheder

Det er uklart, hvorfor det er så vigtigt for retten at lade mine konkurrenter få adgang til mine
regnskaber. Ophævelse af bevissikringen som konsekvens af fejlen afskærer hverken sagsøger
fra at få undersøgt, om deres fortolkning er rigtig, eller fra at anlægge en erstatningssag, hvis
det skulle vise sig, at deres fortolkning er rigtig.

Det er mærkeligt at tænke på, at hvis man er voldsmand og stikker folk ned med kniv,
fører formalitetsfejl til frifindelse (bilag G6, ekstraktens side 321), men retten ser anderledes
på det, når man sælger dvd-film, der er udgivet af andre end sagsøger - også selvom det blot
betyder, at sagsøger skal bevise sine påstande i en regulær retssag ligesom alle andre!

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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