
Aalborg, 22. marts 2013

Sagsøgtes processkrift vedr.
konflikten med domstolene

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

Mine problemer med domstolene

Jeg ved ikke, hvilket forhold sagsøger har til Danmarks Domstole, men hvad det end er, har det
været mærkbart siden fogedforretningen den 29. november 2005. Det er klart, at sagsøger vil
begrænse konkurrencen så meget som muligt, men det er uklart, hvorfor så mange dommere
har sat sagsøgers ønsker over lovgivningen og set bort fra deres opgaver som dommere.

Jeg har anlagt sag mod Domstolsstyrelsen, fordi dommerne har vist sig at være mine
reelle modstandere. Jeg var ikke havnet i en konflikt med sagsøger, hvis ikke dommerne havde
taget parti til fordel for sagsøger, inden jeg overhovedet fik at vide, at der var et problem. Den
forventede demokratiske retsbeskyttelse har været ikke-eksisterende.

I dette processkrift gennemgås, hvor de enkelte dommere konkret har svigtet.
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Den hidtidige sagsbehandling belyses i følgende kapitler

1. Dorete Bager under fogedforretningen
2. Vestre Landsret i kæremålet mod Laserdiskens ApS
3. Dorete Bager i reparationssagen
4. Vestre Landsret i kæremålet i reparationssagen
5. Vestre Landsret under sagsforberedelsen
6. Henrik Bjørnager Nielsen og Ole Høyer (to iøjnefaldende undtagelser)
7. Helle Dietz
8. Hans Esdahl
9. Mette Langborg

10. Sammenfattende om rettens ledelse

1. Dorete Bager under fogedforretningen

Dorete Bager havde besluttet at gennemføre fogedforretningen, inden jeg vidste, at der var et
problem. Det lagde hun ikke skjul på under fogedforretningen. Da jeg blev klar over, hvad det
gik ud på, var min umiddelbare reaktion: “Hvorfor svarer I ikke bare på mit brev?” Da Dorete
Bager ikke vidste, hvad jeg talte om, gav jeg hende en kopi af brevet til selskaberne, hvor jeg
opfordrer dem til at sige til, hvis de vil forbyde parallelimport (bilag B2, ekstraktens side 35).
Dorete Bager sagde: “Det er lige meget, hvad du giver mig, for jeg ændrer ikke min beslutning”.

Samme holdning lå bag afvisningen af et retsmøde og min advokats tilstedeværelse.
Hun sagde, at det ikke gjorde nogen forskel, for hun ville gennemføre fogedforretningen under
alle omstændigheder. Hun følte sig forpligtet til reagere, når “velrenommerede firmaer” bad om
det. Hun opfyldte alle Lars Segatos krav, herunder kravet om at forbyde mig at returnere de al-
lerede importerede film. Ifølge Per Christensen kunne hun godt se, at det forbud var et problem
(bilag I2, ekstraktens side 42), og måske derfor undlod hun helt at nævne det i retsbogen?

2. Vestre Landsret i kæremålet mod Laserdisken ApS

Vestre Landsret reddede mig engang, efter at Dorete Bager havde efterkommet et ønske fra
Skat om at tvangsinddrive et momsbeløb, jeg havde betalt med modregning. Dorete Bager ville
ikke vurdere mit krav mod Skat, men landsretten mente, at det var bedst at vente og se, hvem
der skyldte hvad, og den ophævede kendelsen og sendte sagen tilbage til fogedretten (bilag S6,
ekstraktens side 352). Da alt var gjort op, skyldte Skat mig stadig over 300.000 kr.

Jeg havde tiltro til Vestre Landsret på det tidspunkt, og jeg lagde alt til side for at skrive
en udførlig redegørelse indenfor tidsfristen på 10 dage (bilag R2, ekstraktens side 74).

Men landsretten iagttog hverken mine breve, processkrifter, partsforklaringen eller mine
medarbejderes forklaringer. Den iagttog kun sagsøgers løgn om, at jeg trodsede loven, fordi jeg
mente, at den var ugyldig. I stedet for at ophæve kendelsen jf. retsplejelovens § 502, indtil det
var afgjort, om den omstridte ret overhovedet eksisterede, og i stedet for at vurdere sagsøgers
oprindelige fortolkning og mine foranstaltninger til at undgå forbudt parallelimport, udsatte
landsretten kæremålet og gik uden videre ud fra, at jeg havde krænket sagsøgers rettigheder.

Det fremgår af kendelsen (bilag E3, ekstraktens side 118), at landsretten havde læst
min anmodning om at få lov til at returnere filmene, og derfor var det direkte ondskabsfuldt at
vente 9 måneder med at meddele, at den ikke ville svare, blot fordi Dorete Bager ikke havde
skrevet noget i retsbogen. Sagsøger havde også beskrevet beslaglæggelsen og forbuddet i deres
svarskrift, men lige præcis det afsnit ignorerede landsretten (bilag T2, ekstraktens side 95).
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3. Dorete Bager i reparationssagen

Da vi mødtes til retsmødet den 11. december 2006, havde Dorete Bager allerede to gange
besluttet at gennemføre en fogedforretning uden at høre på mig først. Jeg bad advokat Henrik
Karl Nielsen om at føre sagen, fordi jeg var bange for at skændes med hende. Hun var synligt
vred over formalitetsindsigelsen. Hun sagde, at det kunne være lige meget, om butikkerne var
drevet af selskabet eller min virksomhed, når jeg ejede begge dele. Hun forstod ikke, at det har
juridisk betydning, og at sagen mod Laserdisken ApS forsinkede den planlagte opløsning af
selskabet (bilag D1, ekstraktens side 5).

I “Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne herom” er udførligt
gennemgået, at både sagsøger og Dorete Bager havde adgang til de oplysninger, der viste, at
Laserdisken ApS ikke stod bag prøvekøbet, som angiveligt dokumenterede, at der var behov
for at gribe ind uden at varsle mig i forvejen. Sandheden er, at Niels Bo Jørgensen ikke havde
undersøgt, om Laserdisken stadig var drevet af anpartsselskabet, som det var tilfældet, da jeg
den 9. februar 2003 meddelte, at jeg ville genoptage parallelimporten (bilag A2, ekstraktens
side 34). Han havde angivet Laserdisken ApS som rekvisitus, fordi det stod på brevpapiret fra
2003. Dorete Bager havde intet undersøgt, fordi hun stolede blindt på sagsøger.

Dorete Bager og Lars Segato havde været enige om, at min advokats tilstedeværelse
ikke var nødvendig, og at et retsmøde heller ikke var nødvendigt. Jeg fik ikke lejlighed til at
læse rekvisitionen før fogedforretningen, men de var alligevel parate til at give mig skylden for
fejlen. Også for Dorete Bager var det belejligt at reparere fejlen med en retrospektiv kendelse.

4. Vestre Landsret i kæremålet i reparationssagen

Vestre Landsrets håndtering af kæremålet er den direkte årsag til, at jeg begyndte at undersøge
mulighederne for at anlægge sag mod Domstolsstyrelsen. Jeg mener ikke, at et demokratisk
samfund kan være tjent med en sådan adfærd fra rettens side (bilag D4, ekstraktens side 185).

1: Oplysningerne om ejerskiftet

Jeg har på hjemmesiden og fakturaen informeret korrekt. Et elementært kendskab til de love,
der eksisterer for at gøre det let at identificere den juridisk ansvarlige for en hjemmeside og en
handel, er nok til at få se, at enkeltmandsvirksomheden ejet af Hans Kristian Pedersen står bag.
Jeg havde også dokumenteret, at jeg personligt havde orienteret Paramount om ejerskiftet.

2: Selvinkriminering og Superman-syn

Hvad hjælper det, at jeg får udleveret en kuvert med en forbuds- og bevissikringsrekvisition,
når jeg hverken får mulighed for at gennemgå den med en advokat eller fred og ro til at læse
den selv? Jeg havde utvivlsomt påpeget fejlen, hvis fogedretten havde tilladt et retsmøde.

Det er også beskæmmende, at landsrettens dommere kan finde på at straffe mig for ikke
at inkriminere mig selv, når både Den Europæiske Menneskeretskonvention og bevissikrings-
reglerne udtrykkeligt beskytter mig mod det (desuagtet, at jeg ikke kendte til sagsøgers fejl).

3: Min partsforklaring til landsretten

I kæremålet mod Laserdisken ApS afviste Vestre Landsret mit ønske om mundtlig forhandling.
I så fald burde retten læse den skriftlige partsforklaring. Den er ikke til at misforstå (bilag C3,
ekstraktens side 113). Jeg havde fremlagt sagsøgers brev til Østre Landsret, hvor det fremgår,
at sagsøger bekræftede, at jeg havde informeret landsretten (bilag I3, ekstraktens side 127).
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4: Rettens ledelse

Det er tankevækkende, at landsretten i reparationssagen foregiver, at den var forvirret over mit
kæreskrift i kæremålet mod Laserdisken ApS. Hvorfor reagerede den ikke dengang? Lovgiver
har med retsplejelovens § 339 givet retten midler til at afklare ethvert uklart spørgsmål.

Jeg indrømmer gerne, at angivelsen af part var forkert. På grund af den korte frist på kun
10 dage nåede jeg ikke at drøfte det uddybende processkrift med min advokat. Jeg agerede på
det faktum, at det var mine regnskaber, der var bevissikret, og mine film, der var beslaglagt.
Først senere fik jeg lejlighed til at drøfte formalitetsfejlens betydning med revisor og advokat.
Retten kan ikke bagefter foregive, at den var i tvivl - og tillægge det betydning i en anden sag.
Landsretten havde slet ikke været i tvivl, hvis den havde læst min partsforklaring, eller hvis den
havde tilladt et mundtlig retsmøde, eller hvis den havde stillet spørgsmål jf. § 339.

5: Rettens indblanding i mine anbringender

Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil gøre gældende. Jeg havde drøftet formalitetsfejlen med min
advokat, som anbefalede ikke at forfølge fejlen (bilag M2, ekstraktens side 47). Det skyldes,
at den eneste permanente løsning er en iagttagelse af de forskellige fortolkningsmuligheder
eller i det mindste en iagttagelse af mine foranstaltninger til at undgå forbudt parallelimport.

Et medhold i en formalitetsindsigelse i kæremålet ville blot føre til en ny sag mod mig,
mens en afvisning af sagsøgers nye fortolkning vil løse problemet permanent.

6: Rettens afvisning af retsplejeloven og de faktiske omstændigheder

Jeg havde to gange bedt om mundtlig forhandling for at afhøre vidner, så faktiske omstændig-
heder kunne lægges til grund. Jeg redegjorde også for lovgivningen vedrørende bevissikringer.
Landsretten afviste blankt at tage hensyn til dette.

5. Vestre Landsret under sagsforberedelsen

Siden redegørelsen i det uddybende kæreskrift den 23. december 2005 (bilag R2, ekstraktens
side 74) har jeg gentagne gange forklaret, at jeg i fuld åbenhed har ageret efter sagsøgers egen
oprindelige fortolkning. 7 år senere kan det konstateres, at Vestre Landsret nægter at forholde
sig til dette. Selvom ophavsretslovens fortolkning er den reelle tvist, har landsretten ikke én
eneste gang anerkendt dette - ikke engang som mit synspunkt. Hver eneste kendelse, både i de
to kæremål og under forberedelsen i nærværende sager, er renset for enhver antydning af, at
der findes en anden fortolkning end sagsøgers (nye) konkurrencebegrænsende fortolkning.

Vestre Landsret går efter at godkende den konkurrencebegrænsende fortolkning, uden
at det fremgår, at den adskiller sig fra den fortolkning, der lå bag infosoc-direktivet, da det blev
godkendt. Vestre Landsret anerkender ikke engang, at der eksisterer en anden fortolkning.

6. Henrik Bjørnager Nielsen og Ole Høyer (to iøjnefaldende undtagelser)

De to dommere skiller sig ud fra mængden. Henrik Bjørnager Nielsen tillagde retsplejeloven
betydning! På et telefonmøde afviste han sagsøgers indviklede udredninger med henvisning til,
at det ifølge retsplejeloven fremgår af stævningen, hvem der er parter i en sag (bilag G3, eks-
traktens side 124). Ole Høyer er den eneste, der har undersøgt baggrunden for EF-domstolens
dom og den samfundsmæssige betydning for valget af fortolkning, og han forholdt sig til det
(bilag S5, ekstraktens side 300). Alle andre har blot behaget sagsøger.
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7. Helle Dietz

Delforhandlingens realitet

Ifølge sagsøgers eget processkrift om rette part handlede delforhandlingen om, hvorvidt jeg var
indtrådt i sagen som part, så bevissikringen og fogedforbuddet den 29. november 2005 også
omfattede mig (bilag F3, ekstraktens side 122).

Da Henrik Bjørnager Nielsen henviste til retsplejeloven og gav sagsøger 3 uger til at
fremlægge dokumentation for, at jeg var indtrådt i sagen, opgav sagsøger dette synspunkt i en
proceserklæring den 28. marts 2007 (bilag H3, ekstraktens side 126).

Dommen vedrørende “rette” sagsøgte

Det er meningen med en justifikationssag, at retten på et fuldstændigt grundlag undersøger, om
fogedrettens afgørelse er korrekt. I efteråret 2007 var der ikke tvivl om, at sagen burde være
anlagt mod mig, fordi jeg ejede de forretninger, hvor fogedforretningerne blev gennemført.

Hvad angår fejlens årsag, fulgte sagsøger ikke vejledningerne på Domstolsstyrelsens
hjemmeside, hvor der redegøres for forskellen på personer (fysiske personer) og selskaber
(juridiske personer) og for sager med flere sagsøgte (bilag I1, ekstraktens side 12). Der er
også vejledning til, hvordan en stævning skal udformes med angivelse af selskabsnavn, hvis
sagsøgte er et selskab, og angivelse af navnet på ejeren, hvis sagsøgte er en personligt ejet virk-
somhed. Ifølge vejledningen skal navn og adresse oplyses på alle sagsøgte, hvis der er flere
sagsøgte. Man kan angive cvr-nr, men det er ikke påkrævet (bilag J1, ekstraktens side 13).

Udskrifterne fra min hjemmeside og fakturaen for prøvekøbet viser, at det var mig, der
via min enkeltmandsvirksomhed var ansvarlig (bilag K1-L1, ekstraktens side 14-19). Jeg
havde informeret korrekt i henhold til lovgivningen (bilag E1-H1, ekstraktens side 6-11). Den
eneste logiske forklaring på fejlen er, at Niels Bo Jørgensen skrev af fra brevpapiret fra 2003.

Dorete Bager opdagede intet, fordi hun intet undersøgte. Helle Dietz så gennem fingre med
sagsøgers sjusk, og hun så gennem fingre med Dorete Bagers forsømmelse, og så bebrejdede
hun endda mig, at jeg ikke havde reddet Dorete Bager (bilag J3, ekstraktens side 132).

Efter sagsøgers proceserklæring var sagen egentlig afgjort, men Helle Dietz ophøjede
Dorete Bagers fejl til sandhed begrundet i, at “hun ikke vidste bedre”, selvom det var resultat
af, at hun intet undersøgte. Hette Dietz ignorerede, at jeg ikke kendte til sagsøgers fejl, og at
Den Europæiske Menneskeretskonvention og retsplejeloven beskytter mod selvinkriminering.

Dommen vedrørende kendelsen om bevissikring

Det var en smal sag at afvise, at den for fogedretten fremlagte dokumentation gav anledning
til en bevissikring mod Laserdisken ApS. Hvad enten anklagen lød på ulovlig våbenbesiddelse,
besiddelse af euforiserende stoffer eller ophavsretlige krænkelser, kunne den ikke støttes på
den dokumentation, “som begrundede anmodningen om undersøgelse” jf. retsplejelovens §
653c (bilag G7, ekstraktens side 383), fordi ingen dokumentation vedrørte selskabet.

Under domsforhandlingen den 5. februar 2008 løste Helle Dietz problemet ved at se bort
fra kravet i retsplejeloven (“probable cause” i amerikansk ret). Hun tog mod det materiale, som
var udleveret i reparationssagen mod mig, og hun begrundede bevissikringen med det (bilag
M3, ekstraktens side 141). Hendes opfattelse af retssikkerhed omfatter ikke, at der skal en
konkret mistanke til før en bevissikring. “Sådan spiller klaveret altså ikke i et retssamfund”,
sagde justitsminister Lene Espersen pudsigt nok dagen efter (bilag B7, ekstraktens side 373).

Helle Dietz havde intet grundlag for at konstatere, at sagsøgers rettigheder var krænket.
Det spørgsmål havde ikke været drøftet overhovedet (bilag L3, ekstraktens side 137).
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8. Hans Esdahl

Hans Esdahl er den første dommer i nærværende sager, der har anerkendt, at der er mere end
én fortolkning af ophavsretslovens § 19, men han afviste summarisk Ole Høyers undersøgelse
og kendelse. Han ville ikke behandle justifikationssagerne som en kontrol af sagsøgers forsøg
på at inddrage mig i retssagen mod Laserdisken ApS. I stedet skrev han i retsbogen, at der er
enighed om, at sagen grundlæggende handler om, hvorvidt der ulovligt er importeret film eller
ej, uanset at jeg konsekvent har fastholdt, at det afhænger af lovens fortolkning, som var emnet
i en anden sag. Nærværende sager handler om en bevissikrings usædvanlige forløb. Sagsøger
magtede ikke at følge Domstolsstyrelsens vejledning i at udarbejde en stævning, men Hans
Esdahl pålagde alligevel mig at antage en advokat. Han gjorde dermed et reelt forsvar umuligt.

9. Mette Langborg

Jeg har endnu ikke mødt Mette Langborg, men hun får mig til at tænke på Mikhael Gorbatjov.
Han ønskede næppe Sovjetunionens kollaps, men det blev følgen af hans politik om åbenhed.
Mette Langborg ophævede advokatpålægget og berammede tre dage (med mulighed for en dag
mere) til domsforhandlingen. Det giver mig en hidtil uset mulighed for at komme til orde, og
med tre dommere øges chancen for at få en dommer af Henrik Bjørnager Nielsens kaliber.
Hvis jeg får mulighed for at gennemgå dokumentationen, kan det måske føre til monopolernes
fald og et mere åbent og konkurrencepræget Danmark til gavn for hele samfundet.

Mette Langborg forstod imidlertid ikke betydningen af påstanden, der afklarer mine
borgerlige forpligtelser jf. ophavsretslovens § 19, og heller ikke Mette Langborg har anerkendt
Ole Høyers kendelse, der sikrer en autoritativ afgørelse om lovens fortolkning i Højesteret.

10. Rettens ledelse

Rettens ledelse både under og efter fogedforretningen adskiller sig markant fra anvisningerne
i retsplejerådets betænkninger nr. 698/1973 (bilag J6, ekstraktens side 327) og nr. 1385/2006
(bilag U6, ekstraktens side 356) og Folketingstidende, 1988-89 (bilag M6, ekstraktens side
338). Fogedforretningen blev reelt styret af Lars Segato, og siden har den ene dommer efter den
anden (undtagen Henrik Bjørnager Nielsen) adlydt sagsøgers advokat, hvem det end har været.
Efter 7 år har der ikke engang været et forberedende retsmøde, der afklarer sagsøgers holdning,
der skifter igen og igen. Dette forløb vanskeliggør en hensigtsmæssig domsforhandling.

Efter at have læst U.1993.792V (bilag O6, ekstraktens side 342) står det klart for mig,
at byretten allerede efter formalitetsindsigelsen i svarskriftet den 23. januar 2006 af egen drift
burde have gjort mig opmærksom på, at sagen kunne afvises som følge af sagsøgers fejl.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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