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Hvem forhindrede filmene i at blive returneret?

De parallelimporterede dvd-film, der ikke blev returneret til leverandørerne, er nu værdiløse.
Retten skal afgøre, om jeg frivilligt undlod at returnere dem, og om et evt. erstatningskrav skal
rettes mod sagsøger eller Domstolsstyrelsen. De to spørgsmål behandles i disse 6 kapitler:

1. Værditabets størrelse
2. Sagsøgers holdning til beslaglæggelsen i perioden 2005-2007
3. Mine anmodninger til retten
4. Andre beviser
5. Retsgrundlaget
6. Konklusioner
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1. Værditabets størrelse

De beslaglagte film blev afleveret til Retten i Aalborg sammen med en opgørelse over antal og
daværende salgspris (bilag Y4, ekstraktens side 218). Sagsøger kan kontrollere opgørelsen
ved besigtigelse hos Retten i Aalborg. Summen er optalt til 475.273 kr.

Nettoværdien er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig avance på 25 %. Det svarer
til almindelig forhandlerrabat, det samme som dækningsbidraget i årsregnskabet til Skat i 2005.
Med fradrag af moms og forhandlerrabat beregnes nettobeløbet excl. moms til 285.163,80 kr.

Jeg er indforstået med, at filmene udleveres til sagsøger, når erstatningen er betalt.

2. Sagsøgers holdning til beslaglæggelsen i perioden 2005-2007

Udtrykket “rekvisiti film”

I perioden fra indleveringen af rekvisitionen den 11. oktober 2005 frem til proceserklæringen
den 28. marts 2007 (bilag H3, ekstraktens side 126) var det sagsøgers opfattelse, at jeg var
omfattet af “Laserdisken ApS”. I den periode er det således mine film, sagsøger henviser til
med udtrykket “rekvisiti film”, og det er mig, der omtales som “kærende” i det første kæremål.

Sagsøgers første rekvisition, 11. oktober 2005 (bilag N2, ekstraktens side 48)

I rekvisitionen er der nedlagt selvstændig påstand om beslaglæggelse:

“I henhold til retsplejelovens § 645 og § 653b foretages inddragelse af samtlige i rekvi-
siti besiddelse værende eksemplarer af filmværker, hvortil rekvirentens medlemmer har
de ophavsretlige enerettigheder og som er importeret i strid med disse enerettigheder.”

På side 5 i rekvisitionen er anmodningen gentaget med følgende ordlyd:

“I forbindelse med bevissikringens gennemførelse anmodes der om, at der foretages
beslaglæggelse af samtlige eksemplarer af ulovligt importerede dvd-film, som rekvisi-
tus måtte have rådighed over, jf. retsplejelovens § 645, stk. 2, samt § 653b, stk. 1”.

Sagsøgers anden rekvisition, 5. oktober 2006 (bilag T3, ekstraktens side 153)

Med henblik på at sikre, at jeg ikke returnerede filmene trods usikkerhed om, hvorvidt jeg var
omfattet af kendelserne mod Laserdisken ApS, fremsendte sagsøger en ny rekvisition, hvor der
som påstand 4 blev nedlagt en identisk påstand om beslaglæggelse:

“I henhold til retsplejelovens § 645 og § 653b foretages inddragelse af samtlige i rekvi-
siti besiddelse værende eksemplarer af filmværker, hvortil rekvirentens medlemmer har
de ophavsretlige enerettigheder og som er importeret i strid med disse enerettigheder.”

Sagsøgerne var klar over, at jeg ønskede filmene frigivet med henblik på at returnere dem, men
det ville de ikke gå med til, idet de anså enhver disponering - også returnering til USA - som
en krænkelse af deres rettigheder, jf. bemærkningen på side 7 (ekstraktens side 159):

“Det bemærkes således, at rekvisiti eneste interesse i at få frigivet det varelager som
efter aftale med rekvirenterne opbevares af rekvisitus, er at kunne disponere herover og
da enhver disponering vil være i strid med rekvirenternes rettigheder, vil rekvirenterne
ikke medvirke hertil.”
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Sagsøgers justifikationsstævning, 13. december 2005 (bilag P2, ekstraktens side 68)

På side 5 i justifikationsstævningen bekræftede sagsøger fogedrettens forbud :

“Sagsøgte er gjort bekendt med at de film der er importeret til Danmark i strid med
sagsøgernes rettigheder ikke må sælges af sagsøgte ej heller uden for EØS.”

Sagsøgers svarskrift til Vestre Landsret, 24. januar 2006 (bilag T2, ekstraktens side 91)

Min anmodning til Vestre Landsret om tilladelse til at returnere filmene (bilag Q2, ekstraktens
side 71) blev mødt med en særskilt påstand om at nægte dette (ekstraktens side 92):

“2. Nægtelse af kærendes anmodning om frigivelse af de beslaglagte og af forbudet
omfattede videogrammer i DVD-format beroende hos kærende.”

Under overskriften “Ad beslaglæggelsen” beskrev sagsøger på side 9 (ekstraktens side 95), at
filmene er beslaglagt, og at de ikke må returneres uden en skriftlig tilladelse fra fogedretten:

“Da de omhandlede filmværker er beslaglagt af fogedretten og kun med indkæredes
samtykke kan frigives, er det vigtigt, at kærende ikke tilbagesælger filmene førend der
er truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende købesummen herfor, dvs. oprettet
en spærret konto med betingelser for frigivelse godkendt af indkærede. Tilbagesalg til
leverandører til USA må ikke ske før indkærede har en skriftlig bekræftelse herpå fra
fogedretten i Aalborg.”

Sagsøgers duplik til Vestre Landsret, 9. marts 2006 (bilag V2, ekstraktens side 97)

Under overskriften “Ad kærendes anmodning om returnering af varelageret til leverandørerne:”
afviste sagsøger igen, at retten kunne give tilladelse (ekstraktens side 98):

“Det er efter indkæredes opfattelse ikke korrekt, når kærende anfører, at ingen kan for-
hindre ham i at disponere over de beslaglagte film uden for EU (EØS).

Enhver disponering over filmene vil efter indkæredes opfattelse være i strid med
ophavsretslovens § 19. Det fastholdes derfor, at kærende ikke skal gives medhold i sin
anmodning om frit at kunne levere filmene retur til sine leverandører.”

Under de sammenfattende anbringender på side 6 gjorde sagsøger gældende, at de beslaglagte
film ikke kan frigives (ekstraktens side 102):

“Det gøres gældende, at ophavsretslovens § 19 forbyder kærende at disponere over
film, der er importeret uden indkæredes medlemmers tilladelse til EU/EØS-området, og
at de beslaglagte film derfor ikke kan frigives til kærende,”

Sagsøgers brev til Retten i Aalborg, 5. oktober 2006 (bilag R4, ekstraktens side 210)

I dette brev omtales filmene som “de af fogedretten beslaglagte dvd-film”.

Sagsøgers tilbud, 27. november 2007 (bilag U4, ekstraktens side 214)

Sagsøgers advokat tilbød, at han ville anbefale sagsøger at acceptere, at det tilbageholdte lager
blev frigivet mod betaling af 300.000 kr:

“Under forudsætning heraf vil jeg samtidig anbefale min klient, at denne helt undta-
gelsesvist accepterer, at det tilbageholdte lager returneres til din klients leverandører.”
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3. Mine anmodninger til retten

Det tiltrædes, at sagsøgers beskrivelse af beslaglæggelsen i svarskriftet til Vestre Landsret den
24. januar 2006 er korrekt. Sagsøger fik medhold i påstanden om beslaglæggelse, men Dorete
Bager kunne ikke udpege de film, der var omfattet af kriterierne. Hun løste situationen ved at
bede mig fjerne dem og opbevare dem et andet sted, idet hun samtidig sagde til mig, at jeg ikke
måtte returnere filmene uden tilladelse fra fogedretten.

Hvis sagsøgers beskrivelse er forkert, og jeg selv valgte at undlade at returnere filmene,
var det meningsløst at spørge efter fogedrettens tilladelse til returnering, hvilket jeg gjorde i alt
6 gange. Jeg skrev yderligere 2 gange for at finde en løsning. Jeg skrev til Vestre Landsret først,
fordi advokat Per Christensen havde fortalt mig, at Dorete Bagers kendelse kunne appelleres.

Anmodning 1: Brev til Vestre Landsret, 23. december 2005 (bilag Q2, ekstraktens side 73)

Den 23. december 2005 appellerede jeg til Vestre Landsret i et brev med følgende ordlyd:

“Anmodning om frigivelse af beslaglagte DVD-plader

Jeg skal særligt anmode om, at Landsretten allerede på baggrund af processkriftet giver
tilladelse til, at jeg returnerer de beslagte film til min leverandør.

De beslaglagte film opbevares i Laserdisken på rettens foranledning, og her er
de dømt til at miste værdi for hver dag, der går, dels fordi nye film er lettere at sælge,
og dels fordi de falder i værdi som følge af, at katalogprisen for dvd-plader nedsættes
efter kort tid.

Det bemærkes, at samtlige film er lovligt udgivet. Der er ikke tale om piratkopier,
men om eksemplarer, hvortil rettighedshaverne har fået det ønskede vederlag. Der er
tillige tale om, at filmene lovligt kan sælges i USA - herunder via postordre til kunder i
Danmark - så det er udelukket, at returneringen kan misbruges til en ulovlig omgåelse
af fogedforbuddet. I den retligt set værste situation fra min side er det stadig kun salg i
Danmark, der kan krænke indkæredes rettigheder. Risikoen, for at det vil ske, elimine-
res af, at filmene returneres til USA.

Anmodningen skal også ses på baggrund af min tabsbegrænsende pligt.”

Anmodning 2: Det uddybende kæreskrift, 23. december 2005 (bilag R2, ekstraktens side 86)

Kapitel 5 har titlen “Om beslaglæggelsen” og indeholder følgende uddybende redegørelse:

“5.1  Piratkopier contra lovlige udgivelser

Det er vigtigt, at retten forstår, at der hverken er tale om piratkopier eller varemærke-
forfalskede varer, men om lovlige udgivelser, der er fremstillet med rettighedshaverens
samtykke, og hvor rettighedshaveren har modtaget det ønskede vederlag. På den måde
adskiller sagen sig fra sager om piratkopier og varemærkeforfalskede varer, og det bør
vurderes selvstændigt.

Selv i den for mig værst tænkelige retlige situation, hvor indkæredes ret til at for-
byde parallelimport anerkendes af EF-domstolen, og hvor landsretten vælger den mest
restriktive fortolkning af loven, er der alligevel tale om lovlige eksemplarer, som kan
returneres til leverandøren uden særlig risiko for, at det vil medføre nye krænkelser.

Det er ikke ulovligt for Laserdisken at importere disse film. Det er heller ikke
ulovligt for de amerikanske leverandører at sælge disse film, hverken i USA eller til
danske virksomheder eller til private danske forbrugere. Det er (i værste fald) alene
Laserdiskens salg i Danmark, der kan risikere at krænke indkæredes rettigheder.
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Det er derfor urimeligt og ude af proportion med beskyttelsen af indkæredes rettighe-
der at lade disse film destruere eller fjerne fra det lovlige amerikanske marked. Det er
heller ikke logisk, at retten forbyder mig at returnere filmene til leverandøren, men
lader filmene opbevare hos mig på baggrund af, at begrundelsen for den uanmeldte
bevissikring og beslaglæggelse skete på grund af “den betydelige risiko for, at filmvær-
kerne tilintetgøres eller fjernes”.

Når varerne skal opbevares i Laserdisken, er der en potentiel risiko for, at en
medarbejder kommer til at sælge et eksemplar. Hvis jeg er den forbryder, som indkæ-
rede påstår, er det direkte risikabelt at overlade filmene til mig. Enhver risiko for over-
trædelse af indkæredes rettigheder ved salg fra Laserdisken vil derimod være elimine-
ret, hvis varerne returneres.

5.2  Tabsbegrænsning

Prissætningen på dvd-markedet er således, at filmene prissættes til en høj pris ved
udgivelsen, hvorefter prisen med mellemrum sættes ned. En film starter med at koste
199-249 kr og ender med at koste 49 kr eller “3 for 100 kr”. Endvidere er efterspørgs-
len størst, mens filmene er nye.

Med rettens beslutning om beslaglæggelse er der indbygget garanti for, at der
vil opstå et tab alene på grund af det løbende prisfald. Endvidere er der ingen sam-
menhæng mellem indkæredes ønske om at undgå fremtidige krænkelser, og det tab, jeg
lider ved, at mine i god tro lovligt indkøbte film gøres værdiløse.

Med henvisning til min tabsbegrænsningspligt anmoder jeg om, at der trods
eventuel stadfæstelse af forbuddet træffes særskilt afgørelse om, at jeg kan returnere de
beslaglagte film til mine leverandører.”

Anmodning 3: Brev til Vestre Landsret, 28. januar 2006 (bilag U2, ekstraktens side 96)

I brevet bad jeg Vestre Landsret om at tillægge kæremålet opsættende virkning med henblik på
at returnere de beslaglagte film. Jeg skrev følgende:

“Jeg anmoder derfor om, at retten tillægger kæren opsættende virkning på baggrund af
indsigelserne. Det medfører, at fogedforbudet hæves midlertidigt, og at jeg må råde
over mit varelager. Indkærede vil ikke være ringere stillet end i de foregående knap 3
år, hvor de ikke reagerede. Da der ikke er tale om pirat-kopier, men om lovlige udga-
ver, hvor rettighedshaverne har fået den ønskede betaling, er det ikke urimeligt, at jeg
råder over mit varelager.”

Anmodning 4: Supplerende processkrift, 10. marts 2006 (bilag X2, ekstraktens side 105)

Også i det supplerende processkrift til Vestre Landsret argumenterede jeg for at få tilladelse.
Det skete under overskriften “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 amerikan-
ske 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 rettigheder (på trods af, at deres rettigheder er tvivlsomme).
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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.

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.

Hvis jeg anses for at være en forbryder, som vil krænke indkæredes rettigheder,
medmindre 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 hovedpar-
ten af den daværende 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
begrænse dette værdiforringelsestab i forbindelse med forbuddet, idet jeg blev forhin-
dret i at returnere varerne, mens de stadig havde den oprindelige værdi.

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.”

Anmodning 5: Brev til Vestre Landsret, 3. april 2006 (bilag Z2, ekstraktens side 109)

Den 30. marts 2006 afviste Vestre Landsret min anmodning om mundtlig forhandling (bilag
Y2, ekstraktens side 107), men landsretten tog ikke stilling til beslaglæggelsen og mit ønske
om at returnere de beslaglagte film. Jeg skrev derfor til Vestre Landsret:

“Endelig fremgår det ikke, om retten har taget stilling til, hvad der skal ske med de
beslaglagte film. Det er ikke klart, til hvilket formål filmene skal ligge i min kælder og
miste værdi, og netop det spørgsmål bad jeg oprindeligt om en hurtig afgørelse på. En
afgørelse savnes stadig.”

Anmodning 6: Brev til fogedretten, 1. oktober 2006 (bilag R3, ekstraktens side 151)

Vestre Landsret gav ikke tilladelse til at returnere, og først i kendelsen den 14. september 2006
(bilag E3, ekstraktens side 118) afviste de tre dommere at tage stilling til Dorete Bagers krav,
alene fordi hun ikke havde skrevet om det i retsbogen. Jeg ville ikke have flere problemer med
Dorete Bager, så jeg bad hende bekræfte, at jeg kunne råde over pladerne.

Under overskriften “Om beslaglæggelsen og fogedforbuddet af 29. november 2005”
skrev jeg på side 4:
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“Samtlige dvd-plader, som blev fjernet fra hylderne efter Lars Segatos krav under den
forrige fogedforretning, opbevares fortsat i min kælder. Jeg afventer rettens bekræftelse
på, at jeg kan råde over pladerne igen.”

Anmodning 7: Brev til retspræsidenten, 18. april 2007 (bilag T4, ekstraktens side 212)

Dorete Bager bekræftede ikke, at jeg kunne råde over pladerne igen. Det begyndte at se ud til,
at manglerne i retsbogen var det egentlige problem. Derfor skrev jeg til retspræsidenten for at
få de relevante omstændigheder tilført retsbogen. Jeg fremhævede følgende:

Jeg anmoder om, at fejlen bliver rettet, og at ALLE de relevante
faktiske omstændigheder som nævnt i de 5 punkter tilføres retsbogen.

Anmodning 8: Brev til fogedretten, 29. november 2007 (bilag V4, ekstraktens side 216)

Der var gået to år, og jeg opgav at få tilladelse til at returnere filmene, som efterhånden havde
mistet så megen værdi, at det ikke længere kunne betale sig at returne dem. Det var imidlertid
en daglig belastning at stå for opbevaringen, og der var ikke udsigt til en løsning. Derfor bad
jeg fogedretten om at finde en anden til at stå for den opgave:

“Jeg har i to år opbevaret de ca. 2000 dvd-film, der blev beslaglagt under ransagnin-
gen den 29. november 2005 i Laserdisken. Jeg ønsker ikke mere at være den person,
som er bemyndiget til at opbevare det beslaglagte materiale efter rpl. § 653 b, stk. 4.
Jeg skal anmode om, at retten overtager opbevaringen eller bemyndiger en anden til at
opbevare filmene.”

4. Andre beviser

1: Min vidneforklaring

Jeg vil under domsforhandlingen vedstå min skriftlige partsforklaring. Jeg vil forklare, at jeg
afviste, at Lars Segato skulle blande sig i, at jeg returnerede mine film til leverandøren i USA,
og at jeg protesterede mod Dorete Bagers beslutning om at gribe ind med et forbud mod at
returnere filmene.

Mod slutningen af dagen opstod diskussionen igen, fordi Lars Segato ville have mine
film beslaglagt, og Dorete Bager gav ham medhold. Aftalen om, at jeg selv fjernede filmene
og opbevarede dem et andet sted, var foranlediget af Dorete Bager, da det viste sig, at hun ikke
kunne skelne de film, der var omfattet af kriterierne for beslaglæggelsen, fra mine øvrige film.

2: Journalist Lars Borbergs vidneforklaring

Journalist Lars Borberg vil afgive forklaring om, at jeg havde bedt ham komme, hvorefter han
mødte frem sammen med fotograf Grethe Dahl. Han blev imidlertid bortvist af Dorete Bager,
så han var forhindret i at være til stede under diskussionen om beslaglæggelsen.

Lars Borberg vil videre forklare, at jeg umiddelbart efter fogedforretningen ringede til
ham og fortalte om forløbet. Han vil forklare, at jeg beskrev den pinlige situation, hvor Dorete
Bager ikke kunne gennemføre beslaglæggelsen uden min hjælp. Hans kommentar var, at han
ikke ville have hjulpet hende, hvis det havde været ham.

“Jeg ville have ladet hende stege i sit eget fedt”, sagde han.

- 26 -

LASERDISKEN



3: Nordjyske Stiftstidende den 30. november 2005 (bilag F2, ekstraktens side 39)

Artiklen er baseret på Lars Borbergs egne iagttagelser og på interviews med de implicerede,
hvoraf Dorete Bager og Lars Segato ikke ville udtale sig. Artiklen er hovedsageligt baseret på
mit referat af forløbet til Lars Borberg umiddelbart efter fogedforretningen.

Det kan lægges til grund, at jeg overfor Lars Borberg selvsamme dag gav udtryk for den
opfattelse, at dele af mit varelager var beslaglagt, samt at Dorete Bager ikke ville udtale sig.

4: Advokat Per Christensens e-mail, 2. december 2005 (bilag I2, ekstraktens side 42)

E-mailen vedrører en telefonsamtale mellem advokat Per Christensen og retsassessor Dorete
Bager fredag den 2. december 2005.

Samtalen vedrørte bl.a. de beslaglagte film. Dorete Bager kunne godt se problemet i, at
forbuddet alene rettede sig mod, at jeg ikke måtte sælge filmene i Danmark - hvorfor der ikke
var en reel årsag til at forbyde salg udenfor EU. På den baggrund forventede Per Christensen
en mere klar tilkendegivelse af beslaglæggelsens rækkevidde i kendelsen.

5: Advokat Per Christensens vidneforklaring

Advokat Per Christensen vil afgive forklaring om, at jeg havde bedt ham spørge Dorete Bager,
om mit regnskabsmateriale var udleveret til sagsøger, idet jeg havde fået opfattelsen af, at det
var en “done deal”, og at materialet allerede var udleveret til Lars Segato. Jeg havde bedt ham
tale med Dorete Bager på mine vegne, fordi jeg var så vred over fogedforretningen, at jeg var
bange for at komme til at sige noget, jeg ville fortryde senere.

Per Christensen ringede først forgæves, men fredag formiddag ringede Dorete Bager
tilbage jf. e-mailen. Per Christensen vil forklare, at der under telefonsamtalen ikke var tvivl
om, at filmene var beslaglagt, men at de af praktiske årsager blev opbevaret hos mig.

6: Nordjyske Stiftstidende den 11. december 2005 (bilag K2, ekstraktens side 44)

Jeg var vred over, at fogedretten optrådte som sagsøgers forlængede arm uden respekt for mine
rettigheder. Derfor skrev jeg en kronik, hvor jeg beskrev forløbet og betvivlede, at Danmark
med rette kan kalde sig et retssamfund. Det fremgår af kronikken, at sagsøger ville have mine
film beslaglagt.

Det havde været dumt og risikabelt af mig at lyve om forløbet i kronikken, og ingen fra
Retten i Aalborg har siden henvendt sig med krav om berigtigelse af usandheder.

7: Fogedretten til sagsøger, 2. december 2007 (bilag X4, ekstraktens side 217)

Foranlediget af min anmodning om, at retten fandt en anden til at opbevare de beslaglagte film
(bilag V4, ekstraktens side 216), skrev retsassessor Dorete Bager til advokat Lars Segato:

“De anmodes straks at kontakte fogedretten med henblik på en afklaring af sagernes
retslige status og derved afklaring på, hvorvidt beslaglæggelse af materiale fortsat er
påkrævet samt hvordan, jfr. herved retsplejelovens § 653 c.”

Hun besvarede ikke anmodningen om at finde en anden til at opbevare filmene, men det frem-
går af brevet til Lars Segato, at det på det tidspunkt også var hendes opfattelse, at filmene var
beslaglagt. Ellers var der ikke anledning til at spørge, om beslaglæggelse fortsat var påkrævet.

Derefter skiftede sagsøger holdning. Værditabet skyldes ikke desto mindre sagsøgers
krav om beslaglæggelse i de to år, hvor sagsøgte modsatte sig at give tilladelse til at returnere
filmene, eller hvor sagsøger stillede krav om betaling til gengæld for en tilladelse.
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5. Retsgrundlaget

Retsplejelovens § 645, stk. 2

Sagsøgers anmodninger er støttet på bestemmelsen om, at rørligt gods kan beslaglægges, hvis
der er bestemte grunde til at antage, at det vil blive anvendt til at overtræde et forbud. I så fald
giver det ingen mening at aftale med rekvisitus, at han ikke sælger godset. Hvis rekvisitus er
til at stole på, er der slet ikke grundlag for beslaglæggelse efter denne bestemmelse.

Retsplejelovens § 653 b, stk. 1

Sagsøgers anmodninger er også støttet på bestemmelsen om, at genstande kan beslaglægges
med henblik på sikring af bevis. I så fald er det meningsløst at efterlade beviset hos rekvisitus.
Hvis rekvisitus er så pålidelig, at han kan betros at opbevare bevismaterialet, er der heller ikke
grundlag for beslaglæggelse efter denne bestemmelse.

Beslaglæggelse af varelageret med henblik på at bevise omfanget af allerede foretaget
parallelimport er også overflødigt i og med, at sagsøger fik udleveret lister over varelageret.

Ophavsretslovens § 19, stk. 1 om spredning

Sagsøger har i rekvisitionerne og processkrifterne anført, at enhver disponering er i strid med
deres rettigheder og angivet dette som årsag til, at de ikke ville tillade returnering af mine film.

Det er i modstrid med kulturministeriets gentagne forsikringer til Folketinget om, at det
kun er videresalg til almenheden, f.eks. gennem butikker, der påvirkes, mens selve importen er
lovlig. Det fremgår af kulturministeriets notat om den ophavsretlige spredningsret side 6 øverst
(bilag K5, ekstraktens side 278):

“For det første er selve erhvervelsen af et værkseksemplar ikke omfattet af ophavsman-
dens eneret, jf. ophavsretslovens § 2 som beskrevet ovenfor i afsnit 1...

... Det afgørende er, at der ikke må ske videresalg til almenheden, dvs. typisk
gennem butikker.”

og af svaret til Folketingsmedlem Per Clausen (bilag R5, ekstraktens side 298):

“Det skal understreges, at reglerne ikke forhindrer den enkelte forbruger i at importere
fx dvd-film, som man har købt i et andet land. Det er kun videresalget gennem butikker
osv., der rammes af reglerne.”

Om gennemførelsen af en undersøgelse

Jeg hæfter mig ved afsnit 5.9 i lovforslagets bemærkninger (bilag V6, ekstraktens side 361):

“Udvalget fremhæver imidlertid, at det til stadighed bør haves for øje, at undersøgelsen
bør tilrettelægges på en måde, som ikke forvolder rekvisitus unødig skade eller ulempe,
og som står i rimeligt forhold til rekvirentens interesser. Der bør således i almindelig-
hed ikke ske beslaglæggelse af genstande eller dokumenter, hvis dette kan lægge hin-
dringer i vejen for lovlig erhvervsudøvelse eller anden lovlig anvendelse.”

Hvis kulturministeriet har ret, er returnering til USA lovlig anvendelse. Endvidere havde det
sikret, at der ikke skete videresalg til almenheden, f.eks. salget af 101 Dalmatians II.

Rekvirentens legitime interesse i at forhindre returnering til min leverandør er svær at
få øje på.
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6. Konklusioner

I dette processkrift har jeg gennemgået den dokumentation, der vedrører sagsøgers påstand om,
at de måske nok har udtrykt sig uklart, men at det alligevel er mig selv, der valgte at undlade
at returnere de 2000 film. Her er en oversigt over de dokumenterede faktiske omstændigheder:

Antal gange, sagsøger har begæret mine film beslaglagt: 2
Antal gange, sagsøger har nedlagt påstand om at forhindre returnering: 1
Antal gange, sagsøger selv har fastslået, at filmene er beslaglagt: 7
Antal gange, fogedretten har givet udtryk for, at filmene er beslaglagt: 2
Antal gange, jeg har anmodet retten om at tillade returnering: 6
Antal gange, jeg specifikt har henvist til ønsket om at begrænse værditabet: 3
Antal gange, retten har besvaret mine anmodninger om at tillade returnering: 0

Retssag mod Domstolsstyrelsen?

Jeg mente ikke, at Lars Segato skulle blande i, at jeg returnerede filmene. Når jeg afstod, var
det fordi Dorete Bager på vegne af Retten i Aalborg forbød mig at gøre det, og hun gjorde det,
efter at Lars Segato havde påtaget sig den økonomiske risiko.

Var hun berettiget til at drøfte mine film på baggrund af en rekvisition mod Laserdisken
ApS? Var det i orden, at hun reagerede på en mundtlig anmodning fra Lars Segato? Retten kan
undgå at forholde sig til disse spørgsmål ved at lægge det faktum til grund, at Lars Segato på
vegne af sagsøger påtog sig den økonomiske risiko for værditabet ved et forbud.

Hvis retten afviser min forklaring, er Dorete Bager erstatningsansvarlig jf. påstand 530
i erstatningssagen mod Domstolsstyrelsen. Det fremgår af stævningen, at erstatningskrav mod
Domstolsstyrelsen er subsidiære i forhold til krav mod sagsøger. Krav mod Domstolsstyrelsen
bortfalder, hvis sagsøger betaler erstatning. Jeg er principielt enig med retspræsident Christian
Lundblad, der udtalte til Nordjyske Stiftstidende (bilag Z4, ekstraktens side 249):

“Retten er som sådan ikke part i sagen, og derfor bør en stævning være rettet mod den
part, som har rekvireret beslaglæggelsen af filmen.”

Hvis retten imidlertid ikke finder, at sagsøger er ansvarlig, er jeg henvist til at søge erstatning
jf. Den Europæiske Menneskeretskonvention. En sådan sag rejser flere principielle spørgsmål:

Hvorfor drøftede Dorete Bager i det hele taget mine film i en sag mod Laserdisken ApS?
Hvorfor holdt hun ikke et retsmøde, der som minimum afklarede, hvem der er sagens parter?
Hvorfor opdagede hun ikke, at Laserdisken ApS ikke havde noget at gøre med “prøvekøbet”?
Hvorfor tillod hun ikke mig at komme til orde, før hun traf afgørelsen om fogedforretningen?
Er det i orden at bebrejde mig, at jeg ikke inkriminerer mig selv for at redde en sagsøger, der
ikke kan finde ud af at udfylde en stævning? Var det i orden at bortvise Lars Borberg? Kan
Domstolsstyrelsen betragtes som en upartisk domstol i en sag, hvor den selv er sagsøgt?

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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