
Aalborg, 22. marts 2013

Sagsøgtes processkrift vedr.
påstanden om fogedforbud

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

5 måder at anskue fogedforbuddet

Fogedforbuddet er overflødigt, fordi det ikke påvirker min adfærd, men det er interessant, fordi
det viser, hvor langt domstolene er gået for at behage sagsøger. Når et grundlag er smuldret,
har sagsøger og retten blot fundet på en ny, konstrueret begrundelse. Vi er oppe på 4 i alt, og
ingen af dem er støttet på bestemmelserne i retsplejeloven. De 5 anskuelser/begrundelser er:

1. Ifølge rekvisitionen var formålet at inddrage mig i retssagen mod Laserdisken ApS.
2. På retsmødet “beviste” købet af 101 Dalmatians II, at parallelimporten fortsatte.
3. Dorete Bager begrundede forbuddet med, at jeg nægtede at følge hendes påbud.
4. Vestre Landsret stadfæstede forbuddet, fordi jeg ikke havde reddet Dorete Bager.
5. Retsplejelovens bestemmelser, som jeg henholder mig til.
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1. Sagsøgers begrundelse i rekvisitionen: At fjerne tvivlen om “rette part”

Tvivlen om “rette part”

Ingen reagerede på formalitetsindsigelsen i svarskriftet (bilag S2, ekstraktens side 90) eller
min skriftlige partsforklaring til Vestre Landsret (bilag C3, ekstraktens side 113), men jeg
ville undgå problemer, så jeg spurgte fogedretten, om forbuddet mod Laserdisken ApS omfat-
tede min personlige virksomhed (bilag R3, ekstraktens side 151). Dorete Bager henviste blot
til, at det spørgsmål var et tema i justifikationssagen (bilag S3, ekstraktens side 152).

Hun accepterede derimod sagsøgers rekvisition af samme dato og med samme emne.
Formålet var angiveligt at fjerne tvivl om, at jeg var omfattet af forbuddet mod Laserdisken
ApS. Det fremgår af rekvisitionen den 5. oktober 2006 (bilag T3, ekstraktens side 156):

“Det bemærkes, at rekvirenterne er af den opfattelse at rekvisitus senest ved indlevering
af sit kæreskrift af 23. december 2005 - hvor han af sig selv personligt angives som part
og hvor der påstås ophævelse - er indtrådt som part i sagen.”

Og videre på side 5 i rekvisitionen (ekstraktens side 157):

“For imidlertid at undgå enhver tvivl om at Hans Kristian Pedersen er omfattet af det
nedlagte forbud personligt indleveres nærværende begæring.”

Afgørelsen om “rette part”

Det var ikke i fogedretten, men i justifikationssagen mod Laserdisken ApS, at det blev afgjort,
at jeg ikke var part i sagen mod selskabet. Først blev det tilført retsbogen af Henrik Bjørnager
Nielsen (bilag G3, ekstraktens side 125). Tre uger senere tiltrådte sagsøger dette i en proces-
erklæring (bilag H3, ekstraktens side 126), og så blev det stadfæstet ved endelig dom af
Retten i Aalborg den 25. september 2007 (bilag J3, ekstraktens side 133).

Fogedretten forholdt sig ikke til spørgsmålet.

2. Sagsøgers begrundelse på retsmødet: 101 Dalmatians II

Sagsøgers holdning før retsmødet: Parallelimporten var ophørt

Jævnfør ovenfor var formålet med rekvisitionen ikke at standse parallelimport, men at fjerne
tvivl om, at jeg var omfattet af forbuddet mod Laserdisken ApS. Før retsmødet var der ikke
tvivl om, at sagsøgerne mente, at parallelimporten var ophørt. Blot en uge før retsmødet var
det et direkte argument for, at jeg var omfattet af forbuddet (bilag X3, ekstraktens side 165):

“Rekvisitus har efter nedlæggelse af fogedforbuddet den 29. november 2005 ageret som
værende omfattet af det nedlagte forbud.”

Før rekvisitionen havde sagsøger intet grundlag for at påstå, at parallelimporten fortsatte efter
den 29. november 2005. Det bekræftede sagsøger selv i en proceserklæring i kæreduplikken til
Vestre Landsret den 10. september 2007 (bilag C4, ekstraktens side 184):

“Det bestrides ikke, at der ikke er fremlagt dokumentation for at kærende i perioden fra
den 29. november 2005 og frem til indlevering af forbudsrekvisition den 5. oktober 2006
har foretaget fornyet parallelimport af titler, hvortil indkæredes medlemmer har rettig-
hederne.”
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Sagsøgers “bombe” på retsmødet den 11. december 2006

I stedet for at drøfte grundlaget i rekvisitionen lod sagsøger en “bombe” springe på selve rets-
mødet. Det kunne nu dokumenteres, at parallelimporten fortsatte! Sagsøger havde købt en
importeret udgave af Walt Disney-filmen 101 Dalmatians II (bilag K4, ekstraktens side 200),
og det skulle bevise, at jeg stadig krænkede deres rettigheder (bilag A4, ekstraktens side 175):

“Rekvirenternes prøvekøb den 7. december 2006 bestyrker, at rekvisitus fremtidigt vil
krænke disse rettigheder.”

Jeg bekræftede, at eksemplaret var importeret fra USA, idet det fremgår af typen “DVD-US”,
men jeg afviste, at jeg på stående fod kunne udtale mig om sagsøgers rettigheder, selvom det
er velkendt, at Walt Disney-film udgives i Danmark af FDVs medlem Buena Vista.

Jeg kunne heller ikke afvise, at der var sket en fejl, og jeg gættede på, at det i givet fald
kunne have forbindelse med, at filmen var udgået.

Baggrunden for salget af 101 Dalmatians II

Efter retsmødet forklarede mine medarbejdere, hvordan det var gået til, at Laserdisken havde
solgt en importeret udgave af en Walt Disney-film. Filmen var importeret før forbuddet og blev
fanget af “forbudt-programmet” efter Buena Vistas forbud. Den blev gemt væk sammen med
de andre beslaglagte film (bilag J4, ekstraktens side 199). Senere udløb Buena Vistas danske
rettigheder til filmen, hvorfor en medarbejder vurderede, at den som følge heraf kunne sælges.

Den efterfølgende dag gav jeg fogedretten besked (bilag M4, ekstraktens side 204).
Jeg henviste til min forklaring om, at jeg ikke på stående fod kunne tage stilling til sagsøgers
rettigheder, men at jeg efter medarbejderens forklaring og en forgæves søgning efter filmen på
Buena Vistas hjemmeside (bilag L4, ekstraktens side 201) fandt det nærliggende at antage,
at Buena Vista ikke havde danske rettigheder til filmen på det tidspunkt.

Det bemærkes, at sagsøger i svarskriftet til Vestre Landsret den 24. januar 2006 (bilag
T2, ekstraktens side 94) selv havde henvist til de enkelte medlemmers hjemmesider for info
om deres rettigheder, og at 101 Dalmatians II ikke fandtes på Buena Vistas hjemmeside!

Sagsøger har en del af skylden for, at filmen blev solgt i Danmark

Jeg gjorde fogedretten opmærksom på, at salget ikke ville være sket, hvis jeg havde fået lov til
at returnere de importerede film til USA. Jeg havde i mine mange anmodninger til retten om
at tillade returnering af de beslaglagte film påpeget, at det var den sikreste måde at undgå salg
i Danmark, men hverken sagsøger eller retten ville give tilladelse til at returnere filmene. Læs
mere herom i “Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for de beslaglagte film”.

Min egen tabsbegrænsningspligt

Apropos erstatning: Den skadelidte har et ansvar for at begrænse sit tab, så jeg er forpligtet til
at begrænse mit tab vedr. beslaglæggelsen bl.a. ved at begrænse beslaglæggelsen til de film,
sagsøger har danske rettigheder til. Muligvis havde jeg ikke alene ret til at sælge filmen, men
også pligt til at prøve at sælge den, da jeg fik at vide, at sagsøgers rettigheder var udløbet!

Sagsøgers manglende rettigheder

Trods gentagne opfordringer har sagsøger ikke fremlagt dokumentation for, at en af dem havde
rettigheder til filmen på det pågældende tidspunkt. Det forhold har Retten i Aalborg tidligere
været opmærksom på jf. retsbogsudskrifterne (bilag O4-Q4, ekstraktens side 206-209).
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3. Dorete Bagers manipulation og nyttesløse, uopfyldelige krav

Dorete Bagers manipulerede gengivelse af Johan Schlüters brev til Kulturudvalget

Sagsøgers advokat Johan Schlüter havde selv henvendt sig til Kulturudvalget for at fortælle, at
opfattelsen af lovforslaget som et forbud var fejlagtig. Hans ord i brevet den 29. oktober 2002
var følgende (bilag L5, ekstraktens side 281):

“Begrebet “parallelimport” forudsætter endelig, at der findes en enerettighedshaver i
importlandet, som i givet fald kan og vil gribe ind over for importen. Er der i import-
landet (Danmark) ikke en sådan rettighedshaver, vil der ikke være noget grundlag for
at forbyde importen. Dette vil i sagens natur kunne have særlig betydning for smalle
udgivelser på såvel film- som musikområdet.”

På ekspertmødet blev dette synspunkt bekræftet med ordene (bilag N5, ekstraktens side 286):

“Om specialimport: Er der tale om specialimport, hvor der ikke er nogen rettigheds-
haver i landet, er det klart, at man kan importere. Så er det ikke noget problem, for der
er ingen til at forbyde det.”

De to udtalelser er ikke gengivet i kendelsen. De er omskrevet, så det ser ud som om, at han
også dengang støttede den nuværende restriktive fortolkning (bilag A4, ekstraktens side 175):

“Som sagens bilag F er fremlagt et responsum udarbejdet af rekvirenternes advokat
den 29. oktober 2002 vedrørende blandt andet gennemførelse af infosoc-direktivets
artikel 4, hvorefter parallelimport af værker fra lande udenfor EØS ikke må finde sted
uden samtykke fra enerettighedshaveren i importlandet.”

Dorete Bagers manipulerede gengivelse af min forklaring

På samme måde som i kronikken den 14. januar 2007 (bilag Z3, ekstraktens side 171) havde
jeg forklaret, at indhentelse af samtykke før importen ikke forhindrer en konflikt med sagsøger,
idet sagsøger nogle gange erhverver rettighederne senere. Den eneste måde at undgå konflikt
med sagsøger er at registrere sagsøgers rettigheder og undgå at parallelimportere disse film.

Dorete Bager lagde imidlertid til grund, at et positivt samtykke er nødvendigt, og da jeg
afviste at skrive til rettighedshaverne i udlandet, nedlagde hun forbud. I øvrigt så hun bort fra
den reelle baggrund for salget af 101 Dalmatians II (bilag A4, ekstraktens side 179):

“Det er fogedrettens opfattelse, at rekvisitus kun ved at rette henvendelse til udbyderne
og dér erfare, hvorvidt rettigheder er overdraget med sikkerhed kan rette henvendelse
til rettighedshaverne i hvert enkelt tilfælde for at opnå det krævede samtykke...

Ved rekvisiti forklaring og det fremlagte materiale lægges til grund, at han ikke ønsker
at følge en sådan fremgangsmåde og derfor gentagne gange vil kunne krænke rettig-
hedshavernes ret. At dette allerede er sket bestyrkes af forklaringer afgivet under den
tidligere forbudssag mod Laserdisken ApS og af rekvirenternes prøvekøb...”

Styrken af mine foranstaltninger til at undgå parallelimport

Sandheden er, at mine foranstaltninger er så gode, at der i perioden fra fogedforretningen og i
hvert fald frem til den 7. januar 2011 ikke er påvist fejl (bilag G4, ekstraktens side 192). Det
er velkendt, at mine registreringer er de bedste i branchen (bilag U3, ekstraktens side 163).
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4. Vestre Landsret straffede mig for ikke at have reddet Dorete Bager

Vestre Landsret lagde til grund, at jeg ikke havde fanget sagsøgers fejl, da jeg fik udleveret en
kuvert med rekvisitionen og bilag under fogedforretningen. Landsretten så bort fra, at Dorete
Bager selv havde afvist ønsket om et retsmøde, efter at advokat Anders Hjulmand havde bedt
om at få mulighed for at sætte sig ind i sagen, og landsretten så bort fra, at ingen havde fortalt
mig, at sagsøger havde angivet Laserdisken ApS som rekvisitus.

I kæremålet mod Laserdisken ApS havde landsretten afvist, at mundtlig forhandling var
nødvendig. Den havde i afgørelser og breve angivet Laserdisken ApS som part uden at vise tegn
på tvivl. Den havde ikke stillet spørgsmål jf. § 339 og havde ikke udtrykt forvirring over mit
kæreskrift under behandlingen af sagen mod Laserdisken ApS. Men i reparationssagen blev
det lagt til grund, at jeg i den første sag havde angivet mig som part uden at gøre gældende, at
den virksomhed, som indkærede anfægtede, ikke blev drevet af anpartsselskabet, men af mig!

Det kan undre, hvorfor landsretten interesserer sig for, hvad jeg gjorde gældende i en anden
sag. Det bestemmer parterne dog selv, og retten kunne bare have spurgt, hvis der var noget,
den ville have belyst. Vestre Landsrets konklusion er, at hverken faktiske omstændigheder eller
retsplejeloven har betydning, alene fordi jeg ikke inkriminerede mig selv og rettede sagsøgers
(og Dorete Bagers) fejl under fogedforretningen (bilag D4, ekstraktens side 187).

5. Retsplejelovens bestemmelser

1. Retsplejeloven om overraskelsesangreb

Retsplejelovens § 646 er gennemgået i Tillæg A til Folketingstidende, Folketingsåret 1988-89.
Jeg hæfter mig ved følgende (bilag M6, ekstraktens side 339-340):

“Af henvisningen til § 348 følger, at en begæring om fogedforbud skal være skriftlig,
hvilket er en fravigelse af de almindelige fogedretlige regler, jf. § 488, stk. 1, 2. pkt.
Endvidere følger det af denne henvisning, at en begæring om nedlæggelse af fogedfor-
bud i sit indhold skal svare til stævningen i en civil førsteinstans sag. Afgørelsen af, om
en forbudsbegæring er egnet til at danne grundlag for sagens videre behandling, træf-
fes efter de samme regler, som gælder i civile sager. Ved at opstille sådanne krav til
begæringens indhold, sikres det, at rekvisitus på forhånd får mulighed for at forberede
sine eventuelle indsigelser, ligesom en udførlig begæring letter fogedrettens muligheder
for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sagens forløb.”

Alligevel handlede retsmødet den 11. december 2006 slet ikke om forbudsbegæringen, der som
nævnt handlede om at sikre, at jeg var omfattet af sagen mod Laserdisken ApS (ekstraktens
side 157). Og som nævnt vidste Dorete Bager, at spørgsmålet var et tema i justifikationssagen
(bilag S3, ekstraktens side 152). Hun valgte at hjælpe sagsøger, mens hun ignorerede min
anmodning om at afvente en afklaring i justifikationssagen (bilag V3, ekstraktens side 164).

Grundlaget for rekvisitionen smuldrede allerede under forberedelsen, og i stedet kom
retsmødet til at handle om salget af 101 Dalmatians II, hvilket jeg i sagens natur ikke kunne
forholde mig til, før jeg havde talt med medarbejderne og undersøgt omstændighederne.

Ved Retten i Århus førte jeg en sag, hvor modpartens advokat fremsatte et nyt anbringende
under selve domsforhandlingen.  Dommeren greb da ind og påpegede, at nu var det for sent.
Normalt forhindres nova under domsforhandlingen af retsplejelovens § 358.
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2. En justifikationssags formål

Den tilsigtede sammenhæng mellem det foreløbige retsmiddel (fogedrettens kendelse) og den
egentlige retssag (justifikationssagen) er at efterprøve grundlaget for fogedrettens kendelse.
Det hænger sammen med den summariske sagsbehandling, der sker i fogedretten,. Det er ikke
meningen, at en rekvirent bare kan få nedlagt et forbud og så finde på en begrundelse senere.

Østre Landsret udtalte herom jf. U.1999.1142Ø (bilag T6, ekstraktens side 353):

“Forbudets retmæssighed må vurderes konkret ud fra de påstande og anbringender,
som blev fremført, og der kan ikke efterfølgende “repareres” på det....”

I justifikationssagen stadfæstede landsretten ikke forbuddet, selvom det kunne være nedlagt på
andet grundlag. Rekvirenten måtte betale erstatning og godtgørelse for det uretmæssige forbud.

3. Den konstruerede tvist om virkningen af mine foranstaltninger

Et salg, der skete den 8. december 2006 efter en bestilling dagen før, kan i sagens natur ikke
begrunde en anmodning om forbud pr. 5. oktober 2006!

Sandheden er formentlig, at sagsøger indså, at begrundelsen i rekvisitionen var ringe.
De støvsugede min hjemmeside i håbet om at finde fejl, og da de ikke kunne det, fandt de fra
den udleverede lagerliste en beslaglagt film, hvortil deres rettigheder var udløbet. Den købte
de for at konstruere en situation, der kunne overbevise Dorete Bager om, at mine foranstalt-
ninger ikke fungerer, selvom “forbudt-programmets” fangst af filmen faktisk dokumenterede
det modsatte. Igen undlod sagsøger at varsle mig, så jeg kunne forberede et forsvar.

Dorete Bager burde enten have afvist det nye anbringende eller have ladet mit brev med
min redegørelse indgå i bedømmelsen (bilag M4, ekstraktens side 204).

4. Retsplejelovens § 641 om handlepligt

Dorete Bagers påbud er umuligt at opfylde. Der er tale om film, der typisk koster 99 kr incl.
moms, og Dorete Bager forlanger, at jeg i hvert enkelt tilfælde skal skrive til den licenshaver,
der har udgivet en film. Via ham skal jeg finde frem til filmens producent og af ham få oplyst,
om der findes en rettighedshaver i Danmark. Hvorfor afvige fra den realistiske håndtering af
forbuddet mod udlejning, der gik ud på at spørge sagsøger (bilag N6, ekstraktens side 341)?

Disse licenshavere ville næppe gøre andet end ryste på hovedet af et brev fra mig, men
selvom jeg mod alle odds skulle få den besked, at der ikke er en rettighedshaver i Danmark,
ændrer det sig netop med tiden. Jeg købte f.eks. filmtrilogien Ying huang boon sik i Hong Kong
i 2004. Selvom jeg havde fået bekræftet, at der ikke er en dansk rettighedshaver, ændrede det
sig i 2006, da Scanbox udgav filmen. Herefter ville et fortsat salg være et problem for Scanbox.

Den relevante information - hvis man vil undgå strid med Scanbox - er, at Scanbox har
erhvervet de danske rettigheder. Den information får mit system til at standse parallelimport.
Dorete Bagers påbud er selv på et teoretisk plan uegnet til at beskytte sagsøgers rettigheder.

Ifølge Karnov er det forudsat, at handleforpligtelse kun gives, når det er foranstaltninger, der
har nøje tilknytning til en bestemt undladelse, og i forhold til denne er af forholdsvis under-
ordnet betydning, f.eks. fjernelse af et skilt eller lignende (bilag E7, ekstraktens side 380).
Det fremgår videre af retsplejerådets betænkning 1107/1987 (bilag L6, ekstraktens side 335),
at hovedformålet med et forbud ikke kan være at pålægge rekvisitus en handlepligt.

Dorete Bager tog reelt sagsøgers parti i striden om ophavsretslovens fortolkning. Et
håndhævet påbud vil ramme - ikke parallelimporten, som allerede forhindres af “forbudt-pro-
grammet” - men importen af de mange film, der ellers ikke vil nå frem til det danske marked.

- 17 -

LASERDISKEN



5. Retsplejelovens § 642, nr. 1

Sagsøger er mandatar for 9 danske selskaber, der hverken er ophavsmænd eller producenter.
De er købmænd, der driver deres forretninger i danske anparts- og aktieselskaber, og de har via
licensaftaler fået ret til at udnytte et antal filmværker økonomisk via udgivelse i Danmark.

Der er ingen grund til at tro, at de er rettighedshavere til udgivne dvd’er, der allerede er
bragt på markedet i USA og andre steder af helt andre licenstagere. Det var heller ikke sådan,
at selskaberne selv så på det i 2003 (bilag Y1, ekstraktens side 32).

Ifølge side 4 i fogedrettens kendelse har rekvirenten anført, at det er meningen med ophavs-
retslovens § 19, at rettighedshavere (hvem det end måtte være) aktivt skal give tilladelse til min
parallelimport, og at formålet er at yde dem en høj beskyttelse af deres investering (bilag A4,
ekstraktens side 175).

Det støttes hverken af lovforslagets behandling i Folketinget eller EU-institutionernes
fortolkning af infosoc-direktivet eller EU-retten i øvrigt. Læs herom i “Sagsøgtes processkrift
vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning”.

Da spørgsmålet om lovens fortolkning, navnlig i forhold til EU-retten, er principielt jf.
retsplejelovens § 226, stk. 1 jf. stk. 4, er det udenfor byrettens kompetence at afgøre dette.

6. Retsplejelovens § 642, nr. 2

Betingelsen i retsplejelovens § 642, nr. 2 er ikke opfyldt, idet jeg netop i forsøget på at undgå
en strid med sagsøger allerede i februar 2002 lovede at respektere meddelte forbud. De fleste
medlemmer meddelte først et forbud den 29. november 2005, men som lovet ophørte jeg med
at parallelimportere. Det var sagsøger klar over, da de fremsendte rekvisitionen jf. deres egen
proceserklæring til Vestre Landsret den 10. september 2007 (bilag C4, ekstraktens side 184).

Salget af 101 Dalmatians II var hverken et resultat af utilstrækkelige foranstaltninger
eller disrespekt for de meddelte forbud. Det var en kvalificeret reaktion på meddelelsen om, at
Buena Vistas rettigheder var udløbet. Hverken jeg (eller medarbejderen) har handlet culpøst
ved i den situation at reagere på leverandørens meddelelse (bilag N4, ekstraktens side 205).

Salget af det allerede importerede eksemplar er et resultat af, at sagsøger forhindrede
mig i at returnere de beslaglagte film, selvom jeg havde påpeget, at “der er en potentiel risiko
for, at en medarbejder kommer til at sælge et eksemplar” (bilag R2, ekstraktens side 86). Jeg
har efterfølgende taget konsekvensen og afleveret de beslaglagte film til Retten i Aalborg.
Derved har jeg sikret, at den situation ikke opstår igen (bilag Z4, ekstraktens side 248).

Der henvises i den forbindelse til side 62 i Betænkning om arrest og forbud, nr. 1107/1987
(bilag L6, ekstraktens side 336):

“Som tidligere påpeget, er god tro hos rekvisitus ikke til hinder for, at forbud nedlægges.
Forbud i denne situation forudsætter dog, at der er grund til at antage, at rekvisitus,
efter at være gjort bekendt med rekvirentens ret alligevel vil handle i strid med denne.”

7. Retsplejelovens § 642, nr. 3

Sagsøger har kendt min opfattelse af lovens fortolkning senest den 12. februar 2003 (bilag B2,
ekstraktens side 35) og kunne allerede dengang have anfægtet den ved almindelig rettergang.
Ifølge U.2004 .2532Ø var betingelse 3 ikke opfyldt, fordi rekvirenten uden gyldig grund havde
ventet i ca. 1½ år med at anlægge sag (bilag Y6, ekstraktens side 366).

Niels Bo Jørgensen ventede i 2 år og 244 dage, før han reagerede mod Laserdisken ApS,
og der gik yderligere et år, før sagsøger reagerede med nærværende fogedsag mod mig.
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8. Sammenfattende om betingelserne i retsplejelovens § 642

Infosoc-direktivet angiver “ophavsmænd”, som dem, der skal beskyttes i artikel 4 (bilag E5,
ekstraktens side 258). Jeg tvivler på, at sagsøgerne, de ni danske købmænd, er “ophavsmænd”
i henhold til EUs definitioner, og at direktivets formål er at beskytte “deres” marked.

Med det specifikke ønske at undgå den nuværende strid har jeg alligevel respekteret
deres ret til at forbyde parallelimport. Spørgsmålet om, hvorvidt infosoc-direktivet handler om
at pålægge andre pligter for at handle med tredjelande, eller om formålet er at give “ophavs-
mænd” en ret i en special situation, må afklares i en principiel sag om lovens fortolkning.

Ifølge retsplejelovens § 642 skal alle betingelserne være opfyldt, og sagsøger har bevisbyrden.
Alene fordi parallelimporten ophørte den 29. november 2005, kan sagsøger ikke løfte bevis-
byrden. Jeg formoder, at sagsøger i øjeblikket støvsuger hjemmesiden i håbet om at finde en
fejl eller to, men det ændrer ikke grundlaget for forbuddet, som ikke kan stadfæstes i henhold
til retspraksis (bilag T6, ekstraktens side 353). Selvom sagsøger skulle finde fejl, kan det ikke
begrunde forbuddet, men jeg kan i så fald muligvis straffes for at overtræde forbuddet.

Fogedforbuddet har i øvrigt ikke fået mig til at ændre adfærd. Jeg anvender det samme
“forbudt-program”, som jeg har gjort siden 2003, og som mine medarbejdere redegjorde for i
begge kæremål (bilag A3 og B3, ekstraktens side 110-112), uden at landsretten opdagede det.

Der er sjældent grund til at parallelimportere film, hvis der findes en dansk udgave. Der er ikke
danske tekster, og regionen er en anden, så afspilning kræver en særligt modificeret afspiller.
Kun kræsne filmsamlere foretrækker af særlige årsager en amerikansk udgave.

Striden handler om specialimport. De specialimporterede film er dem, sagsøger ikke har
rettigheder til, og som netop derfor er i konkurrence med sagsøgers udgivelser på det danske
marked. Laserdisken eksisterer netop for at gøre de film tilgængelige for danskerne.

Afslutningsvis citeres fra Bernhard Gomards “Fogedret”:

“Lovlydige borgere bør ikke besværes med fogedforbud mod at begå ulovligheder.
Forbud kan ej heller nedlægges mod enhver mulig retskrænkelse, og det kan kun ned-
lægges, såfremt rekvirenten fører bevis for eller sandsynliggør, at rekvisitus til foretage
de påklagede handlinger.”

Hvad angår den principielle strid om ophavsretslovens fortolkning, er fogedretten ikke det rette
forum. Man kan heller ikke via fogedretten inddrage en ny part (en tredjepart) i en anden sag.
Fogedretten ér ikke og var ikke det rette forum til at afgøre, om jeg var omfattet af forbuddet
mod Laserdisken ApS, og det var den begrundelse, sagsøger angav i rekvisitionen!

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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