
Aalborg, 22. marts 2013

Sagsøgtes processkrift vedr.
sagsøgers skiftende holdninger

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

Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

Tilsyneladende vurderer sagsøger, at gevinsten ved at opnå en særstilling på det danske marked
er værd risikoen for at blive afsløret. Det hænger formentlig sammen med rettens manglende
interesse i at undersøge sagsøgers holdninger og påstande.

Jeg frygter, at sagens faktiske og retlige omstændigheder vil blive overset og erstattet af
en tillidskonkurrence, som sagsøger har vundet på forhånd. Vi mødes til en domsforhandling,
hvor sagsøger frit kan vælge fra et arsenal af divergerende holdninger, fordi det ikke har været
muligt at få sagsøger til at meddele sin stilling til sagernes faktiske og retlige omstændigheder
før domsforhandlingen. Det er på den baggrund, at jeg foranlediges til at redegøre for sagsøgers
mange løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger.
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Oversigt over løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

1. Ophavsretslovens fortolkning  (kovending)
2. Beslaglæggelsen af mine film  (løgn og kovending)
3. Min viden om sagsøgers fejl under fogedforretningen (løgn)
4. Mine informationer om ejerforholdene  (løgn)
5. Opfattelsen af “rette part” i sagen mod Laserdisken ApS  (kovending)
6. Bevissikringen, hvorfra regnskaberne stammer  (løgn)
7. Justifikation af en bevissikring  (kovending og manipulation)
8. Begrundelsen for fogedforbuddet  (kovending)
9. Parallelimportens fortsættelse  (løgn)

10. Paramounts forhold til parallelimport  (kovending)
11. Paramounts indtjening  (kovending)
12. Baggrunden for min parallelimport  (løgn og manipulation)
13. Den “overraskende” parallelimport  (dobbelt løgn)
14. Min personlige virksomhed fremstår som et selskab  (løgn)
15. Hjemmesiden er registreret som tilhørende Laserdisken ApS  (løgn)
16. EF-domstolen og ophavsretslovens § 19  (manipulation)
17. Formålet med ophavsretslovens § 19  (løgn)

1. Ophavsretslovens fortolkning  (kovending)

De faktiske omstændigheder vedr. det lovforberedende arbejde

Samtlige ordførere udtalte sig negativt om lovforslaget om at forbyde parallelimport (bilag I5,
ekstraktens side 265-271). Lovforslaget var formuleret sådan, at viderespredning forudsætter,
at værket er bragt på markedet i et EØS-land (bilag G5, ekstraktens side 261). Det er således
loven - og hverken ophavsmænd eller rettighedshavere - der forhindrer import fra tredjelande.
Enhedslisten bebudede et ændringsforslag, der ville fjerne den del af den samlede lovpakke.
Der var så meget tvivl om forbuddet, at politikerne besluttede at holde et særligt møde for at
belyse spørgsmålet. Det blev til ekspertmødet i Kulturudvalget den 13. november 2002 (bilag
N5, ekstraktens side 283). I mellemtiden kritiserede Berlingske Tidende forslaget om forbud
i artiklen “Det kulturelle jerntæppe” (bilag J5, ekstraktens side 272).

På den baggrund gjorde sagsøger v/advokat Johan Schlüter Kulturudvalget opmærksom
på, at lovforslaget var misforstået. I et brev den 29. oktober 2002 påpegede han, at et forbud
mod parallelimport forudsætter (bilag L5, ekstraktens side 281):

“at der findes en enerettighedshaver i importlandet, som i givet fald kan og vil gribe
ind over for importen. Er der i importlandet (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.”

Johan Schlüter afviste, at loven forbyder parallelimport, men at den giver rettighedshaverne en
ret til at forbyde parallelimport. Det forudsætter, at der i importlandet er en rettighedshaver,
som både kan og vil gribe ind over for importen. Hvis der ikke er en sådan rettighedshaver, er
der ikke grundlag for at forbyde importen, og specialimport vil således ikke blive påvirket.

Kulturministeren opfattede henvendelsen på samme måde. Kulturudvalget bad om hans
kommentar, og svaret forelå den 7. november 2002 (bilag M5, side 282):
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“Jeg hæfter mig endvidere ved, at Johan Schlüter anfører, at lovforslaget ikke vil være
til hinder for specialimport af smalle udgivelser på film- og musikområdet, idet der ikke
vil være anledning til at forbyde en sådan import, hvis ikke der findes en dansk eneret-
tighedshaver.”

Kulturministeren bekræftede således, at lovforslaget ikke er til hinder for specialimport. Johan
Schlüter deltog i ekspertmødet i Kulturudvalget og gentog synspunktet (bilag N5, 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.”

Lovgivers hensigt

Loven blev vedtaget i den tro, at der var tale om en mindre ændring, der kan sammenlignes
med virkningen af færdselsloven, der giver politiet ret til at forbyde parkering bestemte steder.
Det betyder hverken, at parkering altid er forbudt, eller at parkering kræver særlig tilladelse.

Sagsøgers motiv

Formålet med angrebet på mig er at opnå rettens de facto accept af den fortolkning, der reelt
vil fjerne de konkurrerende importerede filmværker fra det danske marked.

Sagsøgers påstand - eller dogme - er, at import fra tredjelande er forbudt, medmindre
man har indgået en aftale. Retssagerne mod mig og Laserdisken ApS er baseret på en fortolk-
ning, som Johan Schlüter på sagsøgers vegne overfor Kulturudvalget selv kaldte “fejlagtig”.

Både Niels Bo Jørgensen, der stod bag rekvisitionen mod selskabet (bilag N2, ekstrak-
tens side 48), og Torben Steffensen, der stod bag stævningen (bilag P2, ekstraktens side 64),
vidste, at jeg havde gjort en betydelig indsats for at sikre, at dem, der efter Johan Schlüters for-
tolkning “kunne” gribe ind, også fik mulighed for at gøre det, hvis de også “ville”.

Misbrug af fogedretten

Sagsøger har ret til at skifte holdning, og sagsøger har også ret til at anfægte den fortolkning,
jeg agerede efter, selvom de selv fandt på den, men det gjorde sagsøger ikke i næsten 3 år.

Forløbet er et præcist billede af det misbrug af fogedretten, Clement Salung Petersen
skrev om (bilag I6, ekstraktens side 323). Sagsøger kunne have anlagt en normal retssag i
2003, men valgte at vente. Jo flere solgte film, des større erstatningskrav kunne de genere mig
med, og jo lettere var det at få fogedrettens sympati. Sagsøger opnåede på den måde, at

de kunne manipulere sagsfremstillingen uden at risikere, at jeg kom til orde,
de kunne lade som om, at det var givet på forhånd, at min parallelimport var forbudt,
og de kunne lade som om, at det var givet på forhånd, at de havde krav på erstatning.

2. Beslaglæggelsen af mine film  (kovending og løgn)

Beslaglæggelsen er behandlet i “Sagsøgtes processkrift vedr. erstatning for beslaglagte film”.
Sagsøgers bemærkning om, at filmene ikke er beslaglagt jf. ophavsretslovens § 84 er isoleret
set korrekt, men vildledende og irrelevant, da det fremgår af påstandene i begge rekvisitioner,
at filmene er begæret beslaglagt i henhold til retsplejelovens § 645, stk. 2 og § 653b, stk. 1.

Sagsøgers redegørelse i svarskriftet til Vestre Landsret den 24. januar 2006 er ikke til at
misforstå (bilag T2, ekstraktens side 95).
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Sagsøgers motiv: At påføre mig så store tab, at jeg tvinges til at opgive kampen

Værditabet var meningsløst, hvilket var min gennemgående begrundelse for at få tilladelse til
at returnere filmene. Som i enhver anden krig er formålet med et angreb at påføre modparten
så store tab, at han tvinges til at give op. Beslaglæggelsen var en måde at påføre mig et tab.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at retssagerne har været dyre på enhver måde. Tabet af de
beslaglagte film, omkostningerne til juridisk bistand, tusindvis af værdifulde arbejdstimer, som
retssagerne har lagt beslag på, usikkerheden om fremtiden og den daglige psykiske belastning.

Motivet til at benægte, at filmene blev beslaglagt, er naturligvis at slippe for ansvaret.

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, jeg har anmodet retten om at få tilladelse til returnering: 6

3. Min viden om sagsøgers fejl under fogedforretningen  (løgn)

Fra sagsøgers processkrift om rette part den 29. januar 2007 (bilag F3, ekstraktens side 121):

“Hans Kristian Pedersen var i telefonisk kontakt med sin advokat under forløbet, jf.
fogedbogsudskriftet, side 3. Sagsøgte var således ikke afskåret fra juridisk bistand. Sag-
søgte havde derfor mulighed for at gøre gældende, at rekvisitionen skulle være indle-
veret mod en forkert part.”

Advokat Anders Hjulmand, der sad i møde og forgæves prøvede at overtale Dorete Bager til
at holde et retsmøde senere på eftermiddagen, kunne ikke læse rekvisitionen over telefonen.
Han vidste ikke, at sagsøger havde angivet Laserdisken ApS som rekvisitus.

Hvis han havde fået det at vide, og hvis han var en god advokat, havde han måske rådet
mig til at holde mund. Rekvisitus har ikke pligt til at udtale sig, og ifølge Den Europæiske
Menneskeretskonvention kan ingen forpligtes til at inkriminere sig selv. Det er sagsøgers
ansvar at sikre, at rekvisitionen er rettet mod den part, der er ansvarlig for krænkelserne, og det
er fogedrettens ansvar at sikre, at fogedforretningen gennemføres hos den angivne rekvisitus.

Sandheden er, at jeg ikke vidste, at sagsøger havde angivet selskabet som rekvisitus!

4. Mine informationer om ejerforholdene  (løgn)

Spørgsmålet er behandlet i “Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne
herom”. Kapitel 2 vedrører betydningen af navn og cvr-nr. Kapitel 3 vedrører min mail til
Paramount. Kapitel 4 vedrører formalitetsindsigelsen til Retten i Aalborg. Kapitel 5 vedrører
partsforklaringen til Vestre Landsret. Kapitel 6 vedrører Lars Segatos løgn i rekvisitionen til
fogedretten i reparationssagen - den løgn, der er lagt til grund i nærværende sager.

Usandhed eller løgn er den rette betegnelse. Lars Segatos første reaktion på Henrik Karl
Nielsens anmodning til fogedretten om at få det bevissikrede regnskabsmateriale returneret var
et brev til Retten i Aalborg den 26. september 2006 (bilag O3, ekstraktens side 146):

“Med hensyn til sagsøgtes advokats bemærkninger om, at sagen ikke er rettet mod rette
juridiske person, skal alene bemærkes, at dette synspunkt også var forsøgt inddraget
under kæresagen for Vestre Landsret, uden at det på nogen måde blev taget til efterret-
ning.”
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Han vidste således godt, at det var usandt, da han 9 dage senere i rekvisitionen til fogedretten
foregav, at jeg havde holdt disse oplysninger hemmelige (bilag T3, ekstraktens side 156):

“Advokat Henrik Karl Nielsen, der repræsenterede Laserdisken ApS i kæresagen for
Vestre Landsret, har i brev af 25. september 2006 til fogedretten i Aalborg, anført, at
Laserdisken ApS ikke var den juridiske person, der stod bag salget af de parallelim-
porterede film, idet dette i stedet var Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen. Advokat
Nielsens brev fremlægges som bilag 5.”

og videre (ekstraktens side 160):

“I nærværende sag har rekvirenten ikke før disse oplysninger er modtaget fra Hans
Kristian Pedersen været bekendt med at der var sket en overdragelse af virksom-
hedsaktiviteterne til Hans Kristian Pedersen personligt.”

Et elementært kendskab til navngivning af anpartsselskaber og betydningen af cvr-nr havde
allerede den 15. juli 2005 afsløret for sagsøger, at Laserdisken er en enkeltmandsvirksomhed
ejet af mig, og min mail til Paramount viser, at jeg selv orienterede sagsøger om ejerskiftet.
Jeg forsøgte ikke at holde det hemmeligt. Jeg redegjorde for ejerskabet i svarskriftet til Retten
i Aalborg som det første og igen som det første i partsforklaringen til Vestre Landsret.

Sagsøgers motiv

Sagsøger løj bevidst for at give indtryk af, at jeg havde vildledt. Formålet var at få placeret
ansvaret for den formelle fejl på mig, og løgnen blev belønnet. På grund af denne løgn - og kun
på grund af denne løgn - blev reparationssagerne ikke afvist allerede i kæremålet.

I Vestre Landsrets kendelse den 8. oktober 2007 blev løgnen lagt til grund som faktum,
og på det grundlag stadfæstede landsretten de to kendelser (bilag D4, ekstraktens side 186):

“Først ved brev af 25. september 2006 - kort efter landsrettens afgørelse den 14. sep-
tember 2006 - oplyste Hans Kristian Pedersens advokat, at virksomheden rettelig blev
drevet af hans klient personligt. Under de omstændigheder...”

5. Opfattelsen af “rette part” i sagen mod Laserdisken ApS  (kovending)

FDVs advokat Niels Bo Jørgensen tænkte vel ikke på, at jeg kunne finde på at købe aktiverne
tilbage fra anpartsselskabet, der netop var oprettet for at beskytte mig mod FDV i tilfælde af
en konflikt, så han skrev bare af efter brevpapiret fra korrespondancen i 2003, da han skrev
rekvisitionen den 11. oktober 2005 (bilag N2, ekstraktens side 48).

“En fuldmægtigfejl” kaldte Lars Segato det på retsmødet den 11. december 2006, hvor
problemet blev “ordnet” med Dorete Bager. Hun sagde til mig, at det kunne være lige meget,
om sagen var anlagt mod anpartsselskabet eller mig, når jeg ejede begge dele. Indtil dommer
Henrik Bjørnager Nielsen satte tingene på plads den 7. marts 2008, da han skrev i retsbogen,
at kun Laserdisken ApS var sagsøgt i sagen (bilag G3, ekstraktens side 125), var det sagsøgers
holdning, at jeg var omfattet af retssagen mod Laserdisken ApS.

Spørgsmålet er relevant, fordi det er temaet i den rekvisition, nærværende justifikationssager
vedrører, nemlig rekvisitionen af 5. oktober 2006 (bilag T3, ekstraktens side 157):

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

- 34 -

LASERDISKEN



Holdningen blev udtrykt første gang i et brev til fogedretten den 29. september 2006 (bilag P3,
ekstraktens side 147):

“Det er min opfattelse at de fogedforretninger der er gennemført, omfatter Laserdisken
v/Hans Kristian Pedersen.”

og bekræftet overfor Henrik Karl Nielsen samme dag (bilag Q3, ekstraktens side 148):

“Som det er Dem bekendt, er det min opfattelse, at Laserdisken v/Hans Kristian Peder-
sen er omfattet af det af fogedretten i Aalborg den 29. november 2005 nedlagte forbud.”

og som afslutning på den følgende side (ekstraktens side 149):

“Alene for en god ordens skyld skal det afslutningsvis præciseres, at mine klienter
under den verserende justifikationssag vil fastholde, at de allerede gennemførte foged-
forretninger omfatter Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen og at en ny forbudssag ikke
ændrer på rekvirenternes opfattelse af sagen, men kun sker for at fastslå, hvad der
burde være oplagt, også for Deres klient.”

I justifikationssagen blev spørgsmålet udskilt til særskilt behandling. Sagsøgers bemærkninger
i processkriftet herom den 29. januar 2007 er følgende (bilag F3, ekstraktens side 121):

“Det skal indledningsvist bemærkes, at sagsøger forstår anmodningen om særskilt
behandling i medfør af retsplejelovens § 253 af spørgsmålet om rette part, således at
det skal afgøres, om hvorvidt sagsøgte 2 også er omfattet af indeværende sag.”

Sagsøgte 2 er mig, og efter nærmere argumentation var det sagsøgers konklusion:

“Det må således lægges til grund, at sagsøgte 2 har valgt at indtræde i indeværende
sag som part. Således omfatter bevissikringen, herunder beslaglæggelsen af materiale,
og fogedforbuddet af 29. november 2005 også sagsøgte 2.”

6. Bevissikringen, hvorfra regnskaberne stammer  (løgn)

Kun Helle Dietz kan forklare, hvorfor hun gav sagsøger medhold i den uventede påstand om,
at Laserdisken ApS var “rette” sagsøgte (bilag J3, ekstraktens side 133), men det udelukker
i hvert fald definitivt, at der var et retsgrundlag mod mig, da bevissikringen blev gennemført.

Sagsøgers holdning i processkriftet om rette part var som nævnt, at sagen handlede om,
hvorvidt bevissikringen - herunder beslaglæggelsen af materiale - også omfattede mig. Rettens
dom er klar: Nej, det gjorde den ikke. Følgelig er bevissikringen af mine regnskaber ulovlig.

Siden har sagsøger antaget den holdning, at bevissikringen slet ikke blev gennemført mod mig,
men mod Laserdisken ApS. Holdningen er ikke underbygget, og den rejser flere spørgsmål:

Hvad er så formålet med nærværende efterfølgende bevissikringssag mod mig?
Hvordan er mine regnskaber havnet i det tomme anpartsselskab?
Hvordan kunne materialet kopieres elektronisk, når selskabet ikke ejede en pc?

Sagsøger ønsker simpelthen, at retten skal se bort fra, hvordan de er kommet i besiddelse af
mine regnskaber. De ved, at formalitetsfejlen betyder, at bevissikringen savner et retsgrundlag
mod mig - og at loven derfor bør forhindre, at det bevissikrede materiale anvendes mod mig.
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7. Justifikation af en bevissikring  (kovending og manipulation)

Først mente sagsøger, at nærværende sag BS 7-50/2007 var en almindelig justifikationssag.
Det fremgår af brevet til Retten i Aalborg den 11. marts 2008 (bilag E4, ekstraktens side 189):

“der er tale om almindelig anvendelse af reglerne om bevissikring, og hvor retten under
denne sag efter retsplejelovens § 653c skal tage stilling til, om bevissikring er lovlig.”

Sagsøger har siden frafaldet påstanden om, at bevissikringen er lovlig. Nu prøver sagsøger at
forhindre retten i at undersøge min påstand om, at bevissikringen er ulovlig.

Sagsøger har anført, at fogedrettens afgørelse er retskraftig. Den kan ikke efterprøves i
en efterfølgende justifikationssag, påstår sagsøger, som vil bringe mig i en Catch-22 situation.
Jeg skulle acceptere en bevissikring uden et forudgående retsmøde, fordi jeg ville få lejlighed
til at komme til orde i justifikationssagen, sagde fogedretten, men i justifikationssagen skal der
heller ikke undersøges noget, fordi fogedrettens afgørelse skal betragtes som endelig!

Det er en belejlig holdning, som giver sagsøger uhindret adgang til at gennemføre alle
de bevissikringer, de har lyst til, uden nogen sinde at komme til at stå til regnskab for dem.

Sagsøger har anført, at kendelsen i sag VL B-1499-10 af 24. august 2010 betyder, at retten ikke
i justifikationssagen skal tage stilling til, om bevissikringen er lovlig. Bemærkelsesværdigt er
det, at sagsøger ikke fremlagde kendelsen som dokumentation, så jeg måtte selv rekvirere den
fra Vestre Landsret for at påvise, at gengivelsen er ukorrekt (bilag C7, ekstraktens side 374). 

Det fremgår, at der er tale om en bevissikring foretaget den 11. februar 2010, hvorefter
der blev anlagt justifikationssag den 25. februar 2010. Forløbet var følgende:

1. 11. februar 2010: Kendelse om bevissikring
2. 11. februar 2010: Gennemførelse af bevissikring
3. 24. februar 2010: Anlæggelse af justifikationssag

Der er intet usædvanligt i dette forløb, der fulgte bestemmelserne i retsplejeloven, Grundloven
og Den Europæiske Menneskeretskonvention. Rækkefølgen er rigtig, og tidsfristerne er holdt.
Rekvisitus havde krævet tilbagelevering, alene fordi der i justifikationsagen ikke var nedlagt
særskilt påstand om, at bevissikringen var lovlig. Landsretten afviste indsigelsen med den gode
begrundelse, at retsplejeloven ikke kræver en særskilt påstand herom.

Det betyder naturligvis ikke, at rekvisitus er afskåret fra at anfægte en bevissikring, der
ikke er gennemført efter reglerne. I nærværende sag var forløbet følgende:

1. 29. november 2005: Gennemførelse af bevissikring
2. 23. januar 2006: Formalitetsindsigelse til Retten i Aalborg
3. 11. december 2006: Kendelse om den allerede gennemførte bevissikring
4. 5. januar 2007: Anlæggelse af justifikationssag

I nærværende sag er bevissikringen gennemført før kendelsen. Det følger af både Grundloven
og Den Europæiske Menneskeretskonvention, at bevissikring ikke må ske uden retskendelse.
Faktum i nærværende sag er, at fogedretten gennemførte bevissikringen uden en retskendelse
mod mig - og det er selvfølgelig uden betydning, om der foreligger retskendelser mod andre.
Mere end 10 måneder efter formalitetsindsigelsen til Retten i Aalborg forsøgte Dorete Bager
at rette fejlen med en retrospektiv kendelse om den bevissikring, der allerede var foretaget.

Hvis det ikke er rettens opgave i en justifikationssag at undersøge, om en bevissikring
er gennemført korrekt, giver en justifikationssag overhovedet ingen mening.
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8. Begrundelsen for fogedforbuddet  (kovending)

Ifølge rekvisitionen er sagen anlagt for at undgå tvivl om, at jeg er omfattet af det nedlagte for-
bud mod Laserdisken ApS (bilag T3, ekstraktens side 157). Påstanden støttes i replikken på
det faktum, at jeg ikke siden fogedforbuddet den 29. november 2005 har parallelimporteret,
dvs. ageret som værende omfattet af det nedlagte forbud (bilag X3, ekstraktens side 165).

På selve retsmødet blev begrundelsen ændret til, at salget af 101 Dalmatians II viser, at
parallelimporten fortsatte ufortrødent, hvorfor et forbud mod mig er nødvendigt (bilag A4,
ekstraktens side 175). Det er diametralt modsatte synspunkter, så hvad mener sagsøger?

A. Jeg er allerede omfattet af forbuddet, og det ses af, at parallelimporten er ophørt?
B. Parallelimporten er ikke ophørt, og derfor er et selvstændigt forbud nødvendigt?

Sagsøgers motiv

Det er et forbuds funktion at ændre rekvisiti adfærd, men forbuddet har intet ændret. Jeg bruger
fortsat “forbudt-programmet” fra 2003 (bilag B3, ekstraktens side 111), fordi det er bedst
egnet til at undgå parallelimport af film, der også udgives af sagsøger. Sagsøger og Dorete
Bager vil med et krav om at indhente meningsløse tilladelser ramme importen af de film, som
sagsøger netop ikke har rettigheder til. Det vil selvfølgelig stille sagsøger bedre i konkurrencen.

9. Parallelimportens fortsættelse  (løgn)

Fra side 11 i sagsøgers sammenfattende processkrift den 27. marts 2012:

“Sagsøgers manglende vilje til at efterkomme det forbud, der blev nedlagt den 29.
november 2005, manifesterede sig ved, at sagsøgte ufortrødent fortsatte salget af paral-
lelimporterede dvd-film.”

Og fra det efterfølgende afsnit på side 12:

“For god ordens skyld foretog sagsøger derudover et prøvekøb den 7. december 2006
af filmen “101 Dalmatians II - Patch’s London Adventure” og påviste derigennem sag-
søgtes faktiske fortsatte salg af film i strid med sagsøgers medlemmers rettigheder.

Salget i december 2006 understreger, at det var nødvendigt at nedlægge et fogedforbud
over for sagsøgte, jf. retsplejelovens § 642, nr. 2.”

Forbuddet er behandlet i “Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om fogedforbud”. Det var
ikke mit fortsatte salg af film, der er begrundelsen for anmodningen om forbud i rekvisitionen.
Tværtimod blev parallelimportens ophør først brugt som argument for, at jeg var omfattet af
forbuddet mod Laserdisken ApS.

101 Dalmatians II var importeret før fogedforretningen, og sagsøger forbød mig at
returnere den til min leverandør. Den blev fanget at mit velfungerende “forbudt-program” og
gemt i min kælder. Da en medarbejder fik at vide, at den danske udgave var udgået - dvs. at de
danske rettigheder var udløbet - vurderede han, at filmen ikke var omfattet af forbuddet. Trods
anmodning om editionspålæg har sagsøger ikke dokumenteret at have rettigheder til filmen på
tidspunktet for salget (bilag O4, ekstraktens side 207).

Trods forbuddet den 19. januar 2007 ændrede jeg ikke adfærd, men blokerede fortsat for
parallelimport via “forbudt-programmet” fra 2003. Ifølge fogedretten havde der 4 år senere
ikke været klager over, at forbuddet ikke er overholdt (bilag G4, ekstraktens side 192).
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10. Paramounts forhold til parallelimport  (kovending)

Paramount meddelte i 2003 via deres repræsentant Jan Delff Andersen, at Paramount ikke ville
forbyde parallelimport. I 2005 meddelte Paramount uden forudgående varsel via advokat Lars
Segato, at Paramount vil forbyde parallelimport alligevel.

2003: Paramount vil ikke forbyde parallelimport.
2005: Paramount vil alligevel forbyde parallelimport

11. Paramounts indtjening  (kovending)

I 1992 fortalte Paramount via direktøren for Paramounts danske distributionsselskaber, Esselte
Video A/S og CIC Video A/S, at det var lige meget, om der blev solgt en dansk udgivelse eller
en importeret. Pengene havnede under alle omstændigheder i samme kasse - moderselskabets.

Nu mener Paramount, at det koster dem penge, hver gang jeg sælger en film, selvom de
får betaling for den!

12. Baggrunden for min parallelimport  (løgn og manipulation)

Sagsøgers vildledende sagsfremstilling vedrørende parallelimporten er gennemgået i kapitel 9
i “Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne herom”. Det er vigtigt, fordi
løgnen om baggrunden for min import blev lagt til grund af Vestre Landsret.

I svarskriftet til Vestre Landsret den 24. januar 2006 i kæremålet mod Laserdisken ApS
foregav sagsøger på side 2, at jeg importerede i tillid til, at ophavsretslovens § 19 var ugyldig
(bilag T2, ekstraktens side 92):

“Kærende fastholdt således, at bestemmelsen i ophavsretslovens § 19 er ugyldig og, at
indkærede derfor ikke er berettiget til at forhindre parallelimport af dvd-film.”

Den vildledende sagsfremstilling blev gentaget på side 4 (ekstraktens side 93):

“Det fremgår af kæreskriftet, at kærende er af den opfattelse, at de gennemførte foged-
forretninger har været uretmæssige. Således er det overordnet kærendes opfattelse, at
ophavsretslovens § 19 er ugyldig, idet denne bestemmelse er i strid med EF-traktaten.”

I en retssag mod kulturministeriet havde jeg anfægtet gyldigheden af ophavsretslovens § 19
med henblik på at få undersøgt infosoc-direktivet i relation til EUs konkurrenceregler, men det
er vildledende at sammenblande undersøgelsen af infosoc-direktivet med parallelimporten.

Sagsøger blev hele fem gange bekræftet i, at jeg ville respektere deres forbud jf. deres
egen daværende fortolkning, fordi jeg ville undgå en ny konflikt. Det ses af korrespondancen
fra den 13. december 2002 (bilag T1, ekstraktens side 27) til den 12. februar 2003 (bilag B2,
ekstraktens side 35). Jeg parallelimporterede, fordi medlemmerne undlod at forbyde det. Det
forklarede jeg fogedretten, og det er gengivet i kendelsen (bilag O2, ekstraktens side 59).

Sagsøgers motiv

Motivet til løgnen er at undgå, at opmærksomheden rettes mod det faktum, at det er sagsøger,
der har antaget en anden holdning til ophavsretslovens fortolkning. Ønsket blev opfyldt. Trods
min protest udsatte Vestre Landsret kæremålet på EF-domstolens dom og gav kun sagsøger
mulighed for at kommentere dommen.
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13. Den “overraskende” parallelimport  (dobbelt løgn)

Sagsøger gav følgende beskrivelse af baggrunden for fogedforretningen i duplikken til Vestre
Landsret den 9. marts 2006 (bilag V2, ekstraktens side 100-101):

“Indkærede var klart af den opfattelse, at kærende - der fuldt ud kendte indkæredes
holdning til parallelimport - ville overholde loven. Dette særligt i lyset af at indkærede
lige havde afsluttet en tidligere sag mod kærende, hvor denne havde betalt en erstat-
ning på 225.000 kr. og indkærede havde ikke fantasi til at forestille sig, at kærende
straks ville kaste sig ud i en ny strid med indkærede.”

“Da indkærede derfor først senere opdager, at kærende rent faktisk sælger parallelim-
porterede titler, reagerer man ved straks at foretage den interne afklaring (hvilket i
nogle tilfælde indebærer tilbagemeldinger fra de amerikanske moderselskaber) samt
ved at foretage den nødvendige bevissikring (prøvekøb med efterfølgende vurdering)
med henblik på efterfølgende hurtig indlevering af forbudsbegæring.”

Løgn 1: Parallelimporten kom bag på sagsøger

Efter korrespondancen fra lovens vedtagelse frem til den 12. februar 2003 (ekstraktens side
27-35) kunne parallelimporten umuligt komme bag på sagsøger. De enkelte medlemmer havde
alle fået besked om, at de blot skulle give besked, hvis de ville forbyde parallelimport.

Advokat Niels Bo Jørgensen, der stod bag forbudsbegæringen, var personligt orienteret
om min plan om at genoptage parallelimport, der ikke var omfattet af et identificerbart forbud
(bilag A2, ekstraktens side 34). Derefter gjorde han intet i 2 år og 244 dage.

Løgn 2: Forbudsbegæringen og stævningen er baseret på prøvekøbet

Løgnen om prøvekøbet er udførligt gennemgået i “Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene
og informationerne herom”. Det er udelukket, at forbudsbegæringen og stævningen er baseret
på prøvekøbet, som retteligt må betegnes som spil for galleriet. De fremlagte bilag udelukker
nemlig, at Laserdisken ApS stod bag det salg, som prøvekøbet dokumenterer.

14. Min personlige virksomhed fremstår som et selskab  (løgn)

Fra side 5 i rekvisitionen af 5. oktober 2006 (bilag T3, ekstraktens side 157):

“Hans Kristian Pedersen bærer i øvrigt ansvaret for at driften fremstår som drevet i sel-
skabsform, hvilket bl.a. også fremgår af det brevpapir, der benyttes. Videre kan bemær-
kes, at den hjemmeside der bl.a. benyttes til de af forbudet omfattede aktiviteter er regi-
streret som tilhørende Laserdisken ApS, jfr. bilag 7”

Min personlige virksomhed har eksisteret siden 1984, og Laserdisken ApS har eksisteret siden
1999. Jeg brugte to forskellige slags brevpapir alt afhængig af, om jeg skrev på vegne af min
personlige virksomhed eller Laserdisken ApS.

I “Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne herom” er redegjort
for, hvordan faktura og hjemmeside fra prøvekøbet viser, at min enkeltmandsvirksomhed står
bag, mens et anpartsselskab umuligt kan gøre det. Jeg brugte derimod selskabets brevpapir, da
jeg i 2003 skrev til advokat Niels Bo Jørgensen og de enkelte medlemmer, fordi aktiviteterne
dengang lå i selskabet. Formalitetsfejlen skyldes, at Niels Bo Jørgensen ikke undersøgte, om
aktiviteterne stadig lå i selskabet, da han mere end to år senere besluttede at anlægge sag.
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15. Hjemmesiden er registreret som tilhørende Laserdisken ApS  (løgn)

I rekvisitionen af 5. oktober 2006 (bilag T3, ekstraktens side 157) bemærker sagsøger, at det
fremlagte bilag 7 viser, at “de af forbudet omfattede aktiviteter er registreret som tilhørende
Laserdisken ApS”. Dette bilag 7 har jeg fremlagt som bilag D6, ekstraktens side 318.

Bilaget dokumenterer, at domænet “laserdisken.com” er registreret af Laserdisken ApS.
Det fremgår imidlertid af alle 5 udskrifter fra hjemmesiden (ekstraktens side 14-18), at det er
“laserdisken.dk”, der benyttes, og det domæne ejes af mig (bilag O1, ekstraktens side 22).
Ingen løgn er åbenbart for lille i forsøget på at få det til at se ud som om, at jeg har vildledt!

16. EF-domstolen og ophavsretslovens § 19  (manipulation)

EF-domstolen undersøgte infosoc-direktivets artikel 4 - ikke ophavsretslovens § 19. Jeg er enig
i, at infosoc-direktivet er gyldigt i den fortolkning, der blev lagt til grund af EUs institutioner.
Det betyder ikke, at ophavsretslovens § 19 kan fortolkes på en hvilken som helst måde. Hvis
den skal betragtes som en gennemførelsesbestemmelse, skal den fortolkes på samme måde.

17. Formålet med ophavsretslovens § 19  (løgn)

Side 4 i fogedrettens kendelse af 19. januar 2007 (bilag A4, ekstraktens side 175):

“Formålet med ophavsretslovens § 19 er at yde rettighedshaverne en høj beskyttelse af
deres investering.”

Påstanden er i konflikt med alle kilder, der ikke har Peter Schønning som ophavsmand!
For det første var der ikke én eneste dansk politiker, som syntes, at et importforbud var

en god idé (bilag I5, ekstraktens side 265). Siden har Konkurrencestyrelsen direkte påpeget,
at forbuddet er et samfundsmæssigt problem (bilag Y5, ekstraktens side 310).

For det andet er formålet med ophavsretslovens § 19 at gennemføre infosoc-direktivets
artikel 4. Sandheden nås kun ved at undersøge, hvordan direktivet fortolkes, og hvad formålet
er. Artikel 4 omhandler ikke købmænd, der har købt licenser, men ophavsmænd, hvilket vil
sige de kunstnere, der skaber værkerne (bilag E5, ekstraktens side 258).

For det tredje forklarede Mogens Koktvedgaard på ekspertmødet, at formålet er at give
europæiske ophavsmænd mulighed for at udgive deres værker særligt billigt i fattige lande f.ex.
Indien uden at risikere en “torpedering” af hjemmemarkedet (bilag N5, ekstraktens side 283).

For det fjerde blev de amerikanske producenters forsøg på at tage overpriser i EU via
et påtvunget salg af lokale aftalepartneres udgivelser afvist af kommissær Mario Monti. EUs
borgere skal have adgang til amerikanske dvd-plader (bilag F5, ekstraktens side 260).

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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