
Aalborg, 22. marts 2013

Sagsøgtes processkrift vedr.
konkurrencen “13 rigtige”

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

Domstolene og demokratiet

Offentligheden burde interessere sig lige så meget for domstolenes arbejde som Folketingets.
Den internationale industri kan ikke begrænse konkurrencen uden hjælp fra dommerne. Det er
i givet fald dommerne - ikke politikerne - der gør Laserdiskens specialimport umulig.

Mange tror, at dommerne iagttager de faktiske omstændigheder og vurderer loven, men
angrebet på Laserdisken har vist, at det ikke nødvendigvis er sådan. Det bør alle være klar over.
Jeg har fortalt om sagen i kronikker, i Laserdiskens jubilæumsskrift, på min hjemmeside og i
det elektroniske retspolitiske tidsskrift Lady Justice. Med konkurrencen, der er udformet som
en tipskupon, motiverer jeg mine læsere til at følge sagen ved at gætte med på, om retten vil
iagttage 13 vigtige faktiske omstændigheder. I en ideel verden er svaret ligetil.
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Tipskuponens 13 spørgsmål: Vil retten iagttage ...

1) At der er flere fortolkninger af ophavsretsloven?
2) At sagsøger på forhånd var orienteret om min parallelimport?
3) At mit brev til medlemmerne fulgte Johan Schlüters fortolkning?
4) At det var let for medlemmerne at undgå parallelimport?
5) At sagsøger ventede i 2 år og 241 dage med at reagere?
6) At angrebet er baseret på en anden fortolkning af loven?
7) At Laserdisken ikke fremstår som et anpartsselskab?
8) At jeg informerede både byretten og landsretten om fejlen?
9) At “forbudt-programmet” forhindrer forbudt parallelimport?

10) At jeg indstillede parallelimporten den 29. november 2005?
11) At jeg blev forhindret i at returnere de allerede importerede film?
12) At bevissikringen skete i min butik den 29. november 2005?
13) At nærværende sager er justifikationssager?

1.  At der er flere fortolkninger af ophavsretsloven

Jeg har ført en retssag om fortolkningen af ophavsretslovens § 19 helt til Højesteret, som i dom
af 3. maj 2010 bekræftede, at der ikke er truffet retskraftig afgørelse i spørgsmålet (bilag U5,
ekstraktens side 304). Sagen blev imidertid afvist med den begrundelse, at spørgsmålet ikke
skal afgøres i en sag mod kulturministeriet, men i en sag mod rettighedshavere til værker, jeg
har viderespredt inden for EØS-området (bilag T5, ekstraktens side 303).

Valget af fortolkning har stor betydning for ytringsfriheden, kulturlivet, konkurrencen
og forbrugerpriserne. Den ene fortolkning vil ikke have mærkbare virkninger for befolkningen,
men den vil give EUs ophavsmænd en bedre mulighed for at afsætte deres værker uden for EU.
Den anden fortolkning vil overlade samhandlen med verden uden for EU til den internationale
industri og dens lokale samarbejdspartnere med højere priser og et mere begrænset vareudvalg
til følge. Se “Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning”.

Som den internationale industris lokale samarbejdspartnere har sagsøger en interesse i
at få domstolene til at håndhæve den konkurrencebegrænsende fortolkning. Bagholdsangrebet
på mig er utvivlsomt motiveret i ønsket om at opnå en de facto godkendelse af den ønskede
fortolkning uden en egentlig undersøgelse. Sagsøger har anlagt sagen baseret på et dogme om,
at der ikke er andre fortolkningsmuligheder, og retten har tilsyneladende accepteret dette.

Pros and cons: Først i 2010 anerkendte Retten i Aalborg indirekte, at der findes mere end én
fortolkning, idet Hans Esdahl indrømmede, at der er uenighed om fortolkningen. Han tillagde
det imidlertid ikke større betydning, end at han summarisk underkendte sin kollega, Ole Høyer,
der i retssagen mod kulturministeriet havde undersøgt spørgsmålet og konkluderet, at det er et
spørgsmål af principiel karakter (bilag S5, ekstraktens side 300).

Vestre Landsret har på intet tidspunkt, hverken i de to kæremål mod hhv. Laserdisken
ApS og mod mig eller under forberedelsen i nærværende sager, så meget som antydet, at der
kan være andre fortolkninger end den konkurrencebegrænsende fortolkning.

Hverken sagsøger eller retten har kommenteret lovens formål, som det blev forklaret
Kulturudvalget (bilag N5, ekstraktens side 285), eller den fortolkning, som Kommissionen
og Generaladvokaten lagde til grund under behandlingen af spørgsmålet om infosoc-direktivets
gyldighed. Vil retten acceptere fakta, selvom det måske betyder, at retspraksis er forkert?
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2.  At sagsøger på forhånd var orienteret om min parallelimport

Ændringen af ophavsretslovens § 19 blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2002. Sam-
me dag orienterede jeg FDV v/advokat Torben Steffensen om, hvordan jeg ville forholde mig
til den nye situation. Jeg ville registrere “forbudte” titler og undlade at parallelimportere dem,
men jeg ønskede at sælge ud af det eksisterende varelager (bilag T1, ekstraktens side 27).

I e-mails til Torben Steffensen den 27. december 2002 (bilag U1, ekstraktens side 29)
og den 7. januar 2003 (bilag X1, ekstraktens side 31) foreslog jeg diverse praktiske løsninger,
f.eks. en hjemmeside, hvor medlemmerne oplyser, om de vil forbyde parallelimport, og hvilke
film, der i givet fald er omfattet af forbud. Torben Steffensen afviste at medvirke til en løsning
og opfordrede mig til at kontakte de enkelte medlemmer (bilag Z1, ekstraktens side 33).

Advokat Niels Bo Jørgensen havde bemærket mit lagerudsalg, og jeg svarede ham den
9. februar 2003 (bilag A2, ekstraktens side 34). Jeg præciserede, at jeg alene solgte film, der
var importeret før lovens ikrafttræden, og jeg udtrykte min utilfredshed med, at jeg i næsten 8
uger havde ventet forgæves på svar på min henvendelse om forbudte titler. Jeg fortalte, at efter
den 17. februar 2003 ville jeg genoptage parallelimporten af de titler, der ikke er omfattet af et
identificerbart forbud, men jeg ville fortsat respektere rettighedshavernes forbud.

Pros and cons: Da advokat Niels Bo Jørgensen sendte en rekvisition til fogedretten (bilag N2,
ekstraktens side 48), havde han i 2 år og 244 dage vidst, at jeg havde parallelimporteret ikke-
forbudte film siden den 17. februar 2003, for jeg havde selv fortalt det. Selvom mit brev har
været fremlagt for retten siden 2005, har ingen dommer endnu forholdt sig til det.

Ganske vist er lighed for loven et grundlæggende retssikkerhedsprincip, men i praksis
synes der at være særlige regler for advokatfirmaet Johan Schlüter og RettighedsAlliancen.

3.  At mit brev til medlemmerne fulgte Johan Schlüters fortolkning

Efter Torben Steffensens opfordring til at kontakte de enkelte medlemmer skrev jeg til alle på
medlemslisten (bilag S1, ekstraktens side 26). Johan Schlüter havde i henvendelsen til Kultur-
udvalget den 29. oktober 2002 selv påpeget, at det “fejlagtigt” blev lagt til grund, at forbud mod
parallelimport ville hindre udbuddet af “smalle” film (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.”

Ifølge Johan Schlüter er det en betingelse, at der findes en enerettighedshaver i importlandet,
som både “kan” og “vil” gribe ind over for importen. Det var relevant for mig at kontakte hvert
medlem og spørge, om det ikke alene “kan”, men også “vil” gribe ind over for importen.

Kulturministeren, der blev bedt om at kommentere henvendelsen, opfattede den også
som et udtryk for, at importen ikke berøres, medmindre der er nogen, der finder anledning til
at forbyde den (bilag M5, ekstraktens side 282).

Pros and cons: Selvom Johan Schlüter udtrykte sig ret klart, og selvom hans brev har været
fremlagt siden 2005, har samtlige dommere lagt til grund, at import kræver særlig tilladelse.
Det ser ikke umiddelbart ud til, at retten vil forholde sig til Johan Schlüters brev. Problemet er,
at hele den ophavsretlige orden vil kollapse, hvis Johan Schlüters manipulationer afsløres.
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4.  At det var let for medlemmerne at undgå parallelimport

Jeg havde foreslået diverse praktiske løsninger til at registrere de film, FDVs medlemmer ville
forbyde mig at parallelimportere (bilag U1, ekstraktens side 29), men FDV afviste at hjælpe.
Jeg ønskede ikke, at praktiske problemer skulle stå i vejen for en hensigtsmæssig løsning, der
sikrede specialimporten uden at genere de medlemmer, der ønskede at forbyde parallelimport,
så jeg valgte en løsning, som gjorde det let for de enkelte medlemmer.

Jeg bad medarbejder David Bjerre om at stå for registreringen af de danske udgivelser
(bilag A3, ekstraktens side 110), og jeg bad min IT-medarbejder Morten Dam Madsen om at
udvikle et edb-program, der forbyder parallelimport på grundlag af registrerede udgivelser af
danske selskaber, som har meddelt forbud (bilag B3, ekstraktens side 111).

Derefter forsikrede jeg hvert enkelt medlem, at jeg respekterede deres ret til at forbyde
parallelimport jf. de nye regler. Jeg forklarede, at der siden den 22. december 2002 kun havde
været udsalg af det eksisterende varelager, og at Torben Steffensen var orienteret. Med hensyn
til fremtiden beskrev jeg følgende fremgangsmåde (bilag B2, ekstraktens side 35):

“Hvis et medlem af FDV generelt ønsker at forbyde videresalg af parallelimporterede
titler, hvortil det har danske distributionsrettigheder, vil jeg på eget initiativ og efter
bedste evne registrere medlemmets DVD-rettighedsbibliotek og afstå fra at parallelim-
portere disse titler, så jeg på den måde undgår at krænke medlemmets rettigheder. Jeg
ønsker blot et JA eller NEJ på spørgsmålet:

Ønsker De at forbyde Laserdisken at udbyde parallelimporterede eksemplarer,
af DVD-plader, hvortil De har danske distributionsrettigheder?

Et enkelt JA vil blive respekteret for hele Deres rettighedsbibliotek. I løbet af 1-2 uger
efter Deres svar vil Laserdiskens hjemmeside blive ændret, så “forbudte” titler ikke kan
bestilles hos Laserdisken. Laserdisken vil herefter begrænse udvalget til specialimpor-
terede DVD-plader, der ikke er forbudt af FDVs medlemmer, samt til danske udgivelser.”

Hvert selskab behøvede således kun at give besked én gang. SF Film A/S gav besked i et brev
(bilag C2, ekstraktens side 36), mens Scanbox’ direktør først ringede og derefter bekræftede
aftalen via en e-mail med kopi til Torben Steffensen (bilag D2, ekstraktens side 37).

Pros and cons: Dorete Bager kunne have standset fogedforretningen og i det mindste holdt et
retsmøde først, men hun følte sig bundet af sit løfte til Lars Segato. Nu er det svært for retten
at sluge, at mere end 7 års retssager kunne være afværget med et enkelt brev eller en e-mail.

5.  At sagsøger ventede 2 år og 241 dage med at reagere

Nordisk Film og Buena Vista reagerede ikke, og derfor kunne sagsøger den 15. juli 2005 købe
parallelimporterede udgaver af “The Jacket” (Nordisk Film) og “The Pacifier” (Buena Vista).
Der gik 2 år og 241 dage fra den dag, jeg skrev til medlemmerne, og til deres advokat sendte
en rekvisition til fogedretten: Fra 12. februar 2003 til 11. oktober 2005. Niels Bo Jørgensen var
orienteret 3 dage tidligere, så han havde haft kendskab til parallelimporten i 2 år og 244 dage,
før han reagerede ved at gå til fogedretten med et krav om en uvarslet bevissikring.

Pros and cons: Man kan overveje, hvorfor sagsøger valgte at gå til fogedretten i stedet for at
svare mig. Her er problemet nok, at retten er utilbøjelig til at indse, at fogedretten misbruges
som beskrevet i Clement Salung Petersens ph.d.-afhandling (bilag I6, ekstraktens side 323).
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6.  At angrebet er baseret på en anden fortolkning af loven

Johan Schlüter havde understreget kravet om, at der findes en rettighedshaver, der “kan og vil”
gribe ind over for importen, og jeg havde spurgt dem, der “kunne”, om de også “ville”, men
det er ikke misligholdelse af mit løfte, jeg er anklaget for (bilag N2, ekstraktens side 48):

“Baggrunden for nærværende rekvisition er, at rekvirenten har konstateret, at rekvisitus
via rekvisiti hjemmeside (www.laserdisken.dk) sælger filmværker i dvd-format importe-
ret fra bl.a. Canada og USA til forbrugere i Danmark.

Rekvisiti kan ikke lovligt sælge dvd-film importeret fra USA eller Canada uden rekvi-
rentens tilladelse. Da ingen af rekvirentens medlemmer har givet en sådan tilladelse, er
rekvisiti salg af parallelimporterede dvd-film ulovlig.”

Pligten til at agere er vendt på hovedet. Før skulle rettighedshaveren gribe ind med et forbud,
men nu forudsættes det uden videre, at importen kræver sagsøgers tilladelse. Denne forskel er
uhyre vigtig, se “Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning”.

Den omvendte pligt til at agere er gentaget i justifikationsstævningens side 7 (bilag P2,
ekstraktens side 70):

“Til støtte for sagsøgernes påstand gøres gældende, at sagsøgers medlemmer ikke har
givet tilladelse til sagsøgtes aktiviteter.”

Ikke alene er det sagsøger, der har skiftet opfattelse af loven, men sagsøger manipulerer groft
om baggrunden for min import. Trods arbejdet med at registrere de danske udgivelser og trods
løfterne om at respektere medlemmernes forbud, gengives “min” opfattelse på side 6 under
overskriften “Sagsøgtes opfattelse” således:

“Sagsøgte har erkendt, at han importerer film til Danmark fra blandt andet USA.
Sagsøgte er imidlertid af den opfattelse, at han er berettiget hertil, idet ophavsrets-
lovens § 19 med sin nugældende ordlyd er indført i dansk ret med urette.”

Pros and cons: I 7 år har sagsøger løjet åbenlyst (se flere eksempler i “Sagsøgtes processkrift
vedr. sagsøgers skiftende holdninger”), men retten har hver gang vendt det blinde øje til. Det
reelle spørgsmål er, hvor meget retten er fedtet ind i sagsøgers manipulation. Vil retten straffe
de rigtige forbrydere, eller vil den forsøge at skjule forløbet og prøve at lukke munden på mig?

7.  At Laserdisken ikke fremstår som et anpartsselskab

I “Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne herom” er der omhyggeligt
redegjort for de faktiske omstændigheder. Niels Bo Jørgensen og Torben Steffensen ventede så
længe med det planlagte bagholdsangreb, at jeg i mellemtiden havde købt aktiviteterne tilbage
fra Laserdisken ApS. De stævnede på baggrund af anpartsselskabets brevpapir fra 2003 og ikke
på baggrund af “prøvekøbet”.

Pros and cons: Problemet er ikke alene, at sagsøger ikke magtede at udfylde en stævning efter
Domstolsstyrelsens vejledninger (bilag I1 og J1, ekstraktens side 12-13), eller at de glemte
at kontrollere, om anpartsselskabet stadig drev Laserdiskens butikker. Det er et større problem,
at retten gennemførte fogedforretningen uden overhovedet at kontrollere, hvem der var sagens
parter. Af den grund er det fristende også for rettens dommere at tørre fejlen af på mig.
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8.  At jeg informerede både byretten og landsretten om fejlen

En kompetent dommer ville have læst mit svarskrift til byretten af 23. januar 2006 (bilag S2,
ekstraktens side 90), og jf. retsplejelovens § 339 ville han have henledt min opmærksomhed
på, at en formalitetsfejl af den karakter kan føre til afvisning jf. retsplejerådets betænkning nr.
1479/2006 (bilag A7, ekstraktens side 369) og analogt til dommen i U.1993.792V (bilag O6,
ekstraktens side 342).

Men byretten reagerede overhovedet ikke, før advokat Henrik Karl Nielsen bad om at
få formalitetsfejlen udskilt til særskilt behandling. I stedet for at forholde sig til sagsøgers fejl
og det faktum, at jeg havde givet byretten besked om fejlen umiddelbart efter, at jeg selv var
blevet opmærksom på den, valgte Helle Dietz at bebrejde mig, at jeg ikke formåede at bremse
Dorete Bager (bilag J3, ekstraktens side 132), selvom hun havde afvist at høre på mig.

Vestre Landsret var blevet gjort opmærksom på fejlen i min skriftlige partsforklaring (bilag C3,
ekstraktens side 113), men reagerede ikke. Landsretten har ikke pligt til at vejlede mig, men
den har mulighed for at stille spørgsmål, hvis noget er uklart. Vestre Landsret afviste, at det var
nødvendigt med en mundtlig forhandling og nedlagde derefter forbud mod Laserdisken ApS
mere end 2 år efter, at alle selskabets aktiviteter var indstillet. Det siger sig selv, at landsretten
ikke læste min skriftlige partsforklaring, ligesom den heller ikke læste mine processkrifter.

I reparationssagen lagde landsretten ligeledes ukorrekt til grund, at jeg ikke havde gjort
opmærksom på fejlen før den 25. september 2006 (bilag D4, ekstraktens side 186).

Pros and cons: Byret og landsret har begge overset, at de korrekte oplysninger om ejeren af
Laserdisken fremgår af hjemmesiden og fakturaen jf. lovene herom (se “Sagsøgtes processkrift
vedr. ejerforholdene og informationerne herom”), og at jeg efterfølgende informerede både
byretten og landsretten om sagsøgers formelle fejl. Retten står derfor overfor et problem: Skal
den direkte eller indirekte indrømme at have fejlet ved at overse dette?

9.  At “forbudt-programmet” forhindrer forbudt parallelimport

Jeg har anvendt “forbudt-programmet” i over 10 år. Det fungerer sådan, at det gennemgår alle
importerede film, og i hvert enkelt tilfælde undersøger det, om der findes en dansk udgave af
samme film. Hvis det er tilfældet, undersøger det, om filmen er udgivet af et selskab, der har
forbudt parallelimport. Hvis det er tilfældet, bliver den importerede film markeret som forbudt,
og den sælges ikke i Laserdisken. Se IT-medarbejder Morten Dam Madsens forklaring (bilag
B3, ekstraktens side 111). Virkningen er afhængig af, at de danske udgivelser registreres, og
det står medarbejder David Bjerre for (bilag A3, ekstraktens side 110). Programmet afvikles
efter hver opdatering af nyheder, og det afvikles automatisk hver nat.

Endnu har sagsøger ikke påvist én eneste fejl overfor mig, og i hvert fald frem til den
7. januar 2011 har sagsøger heller ikke klaget til fogedretten (bilag G4, ekstraktens side 192).
Laserdiskens registreringer er så omfattende, at de blev brugt af redaktør Peter Risby Hansen
til magasinet “Alt om DVD” (bilag U3, ekstraktens side 163).

Pros and cons: Hvor langt vil retten gå for at hjælpe sagsøger? Dorete Bager har lagt en ny
linje med et direkte påbud om at indhente nyttesløse tilladelser (se “Sagsøgtes processkrift vedr.
påstanden om fogedforbud”). Det er nyt i forhold til fogedrettens håndtering af forbuddet mod
udlejning af videoplader, hvor jeg kunne spørge sagsøger, inden jeg importerede med henblik
på udlejning (bilag N6, ekstraktens side 341). En praktisk løsning kunne være, at sagsøger på
en hjemmeside oplyser hvilke film, medlemmerne har danske rettigheder til.
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10.  At jeg indstillede parallelimporten den 29. november 2005

Det er pudsigt, at sagsøger umiddelbart før retsmødet i reparationssagen anførte, at jeg måtte
være omfattet af forbuddet mod Laserdisken ApS, fordi jeg agerede som værende omfattet af
forbuddet (bilag X3, ekstraktens side 165). Sagsøger bekræftede i kæremålet, at der ikke er
dokumenteret parallelimport siden den 29. november 2005 (bilag C4, ekstraktens side 184).
101 Dalmatians II er også et eksempel på “forbudt-programmets” effektivitet, idet filmen blev
fanget af programmet efter fogedforretningen. Det senere salg skyldes ikke, at programmet
svigtede, men at sagsøgers rettigheder udløb (bilag M4-N4, ekstraktens side 204-205).

Så snart Dorete Bager og Lars Segato havde forladt butikken den 29. november 2005
gik min medarbejder Mogens Vestergaard i gang med at fjerne de film, der nu var forbudt af
Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Universal Pictures Denmark A/S,
Sandrew Metronome Video Danmark A/S, Nordisk Film A/S og Paramount International A/S.
Det sidste selskab, Warner Bros. Entertainment ApS, var ikke medlem på det tidspunkt. Efter
at have arbejdet hele natten blev han færdig, inden butikken åbnede næste dag. Hans e-mail til
mig næste morgen er fremlagt som bilag G2, ekstraktens side 40. I København fjernede Kenn
T. Andersen og David Bjerre de nu forbudte film og sendte dem til Aalborg, hvor alle film blev
opbevaret samlet i Laserdiskens kælder (bilag S4, ekstraktens side 211), indtil jeg afleverede
dem til Retten i Aalborg (bilag Z4, ekstraktens side 248).

Dagen efter fogedforretningen udsendte jeg et særnummer af Laser News, Laserdiskens
elektroniske nyhedsbrev, hvor jeg forklarede om forbuddet mod parallelimport. Også film, som
allerede var bestilt, men ikke afhentet endnu, var omfattet (bilag H2, ekstraktens side 41).

Pros and cons: Jeg vil under strafansvar forklare retten, at jeg holder det 10 år gamle løfte, og
så må læseren vurdere, om dokumentationen støtter min forklaring, eller om retten vil lægge
til grund, at jeg ufortrødent fortsatte parallelimporten, sådan som sagsøger påstår.

Retten står overfor det dilemma, at sagsøgers krav om stadfæstelse af fogedforbuddet
fra den 19. januar 2007 ikke kan imødekommes, hvis parallelimporten ophørte i 2005, uden at
det kommer i konflikt med retsplejeloven.

11.  At jeg blev forhindret i at returnere de allerede importerede film

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt jeg blev forhindret i at returnere de allerede importerede
film, vil jeg henvise til “Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte
film” og nøjes med at gengive oversigten over den fremlagte dokumentation:

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 få tilladelse til returnering: 6
Antal gange, retten har besvaret mine anmodninger om at tillade returnering: 0

Pros and cons: Dommere tror, at de bevarer befolkningens tillid, hvis de aldrig indrømmer en
fejl. Dorete Bager fejlede, fordi hun stolede på sagsøger, og dermed blev de “partners in crime”.
Nu nægter retten at forholde sig til beslaglæggelsen. Den besvarede ingen af de 6 anmodninger
om at få tilladelse til at returnere de beslaglagte film. Retspræsident Christian Lundblad sagde
til pressen, at han ville få sin dommer til at se på sagen (bilag Z4, ekstraktens side 249). Det
skete ikke. Mit bud er, at retten vil gøre alt for at undgå at forholde sig til de beslaglagte film.
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12.  At bevissikringen skete i min butik den 29. november 2005

Under forberedelsen af sagerne har det ikke engang været muligt at få sagsøger til at tiltræde,
at bevissikringen fandt sted i min butik den 29. november 2005. Bevissikringen blev foretaget
af rettens tilkaldte IT-sagkyndige Thomas Førby i samarbejde med min medarbejder Morten
Dam Madsen, men Retten i Aalborg vil hverken udlevere Thomas Førbys rapport eller oplyse,
hvordan jeg kommer i kontakt med ham, så jeg kan indkalde ham som vidne.

Sagsøger ser helst, at byretten - ligesom Helle Dietz i sagen mod Laserdisken ApS - ser
bort fra, hvordan de er kommet i besiddelse af mine regnskaber. Sagsøger omtalte ganske vist
selv den 29. november 2005 som “bevissikringstidspunktet” i processkriftet den 1. juli 2009
(bilag F4, ekstraktens side 191), og det fremgår af rekvisitionen af 5. oktober 2006, at “bevis
for krænkelserne allerede er i fogedrettens besiddelse” (bilag T3, ekstraktens side 161).

Pros and cons: Hovedproblemet i sagerne er, at Dorete Bager - grundet de omstændigheder,
jeg har redegjort for - gennemførte en bevissikring uden en retskendelse mod mig. I stedet for
at skose sagsøger for at have sjusket og returneret regnskaberne til mig som en konsekvens af
fejlen, har Dorete Bager, Retten i Aalborg og Vestre Landsret alle sammen hjulpet sagsøger.
Retten er tilsyneladende motiveret til at se bort fra dette faktum.

13.  At nærværende sager er justifikationssager

Indtil nærværende sager vidste alle jurister, at den summariske bevisførelse for fogedretten
ikke er det samme som en rigtig retssag. Derfor skulle fogedrettens afgørelser efterprøves i en
justifikationssag. Nærværende sager er også tidligere kaldt “justifikationsagerne” af sagsøger,
der den 11. marts 2008 anførte for Retten i Aalborg, at der i denne sag “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” (bilag E4, ekstraktens side 189).

Siden har sagsøger frafaldet påstanden om, at bevissikringen er lovlig, og sagsøger har
nedlagt påstand om afvisning overfor min påstand om, at bevissikringen er ulovlig. Sagsøgers
synspunkt er nu, at fogedrettens afgørelser er retskraftige og ikke står til at ændre.

Pros and cons: I en ideel verden ville sagsøgers kovending om justifikationssagerne blot blive
mødt med hovedrysten, men indtil nu har der ikke været grænser for, hvad sagsøger er sluppet
afsted med. Spørgsmålet er, om en domsforhandling på 3-4 dage og kollegial behandling med
3 dommere betyder, at sagerne omsider får en reel behandling som justifikationssager?

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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