
Udskrift af retsbogen

Den 2. juli 2019 kl. 09:30 blev retten sat i retssal 31 af dommer Toftager.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

For sagsøger og med Jacob Kølle Christensen, medlem af sagsøgers bestyrel-
se, mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Det tidligere fremlagte var til stede. Der blev fremlagt parternes mailskrivel-



Side 2/4

ser af 18. juni 2019, 20. juni 2019, 27. juni 2019 og 1. juli 2019, sagsøgers
påstandsdokument af 10. september 2018 samt sagsøgers processkrift 6 af 4.
juni 2019 og bilag til og med bilag 103.

Advokat Peer B. Petersen oplyste, at hovedforhandlingen berammet til påbe-
gyndelse i retsmødet i dag ønskes udsat og omberammet, idet sagsøgte Kurt
Christiansen har lovligt forfald, og fremsatte begæring i overensstemmelse
hermed.

Advokat Martin Dahl Pedersen protesterede mod den fremsatte begæring.

Advokat Peer B. Petersen anmodede om, at forhandlingen af spørgsmålet
sker for lukkede døre, idet han herved henviste til, at der i forbindelse med
behandlingen af spørgsmålet vil fremkomme personfølsomme oplysninger.
Han anmodede endvidere om, at spørgsmålet forhandles inden hovedfor-
handlingens påbegyndelse.

Advokat Martin Dahl Pedersen var indforstået hermed.

Der afsagdes herefter følgende

Kendelse:

Da parterne er enige og har fremsat begæring om, at dørene lukkes under
forhandlingen af spørgsmålet om sagens udsættelse, hvorunder det må for-
ventes, at der fremkommer personfølsomme helbredsoplysninger, og da in-
gen afgørende offentlig interesse strider herimod, findes betingelserne i rets-
plejelovens § 29, stk. 2, at være opfyldt, hvorfor

bestemmes:

Den fremsatte begæring om dørlukning tages til følge.

Dørene blev lukket.

Spørgsmålet blev forhandlet.

Der afsagdes herefter sålydende

Kendelse:

Nærværende sag blev anlagt den 29. maj 2013. Ved rettens deldom af 11.
december 2014 traf retten afgørelse i relation til en række af de påstande, der
er nedlagt under nærværende sag, herunder i relation til, hvorvidt de sag-
søgte har foretaget handlinger i strid med sagsøgers ophavsretlige rettig-
heder. I forbindelse med hovedforhandlingen af de ved dommen af 11.
december 2014 afgjorte påstande afgav Kurt Christiansen partsforklaring.
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Sagen blev den 29. august 2017 berammet til hovedforhandling af de ikke
afgjorte påstande til den 2. og 9. februar 2018. Den 2. februar 2018 blev
hovedforhandlingen imidlertid udsat, idet Kurt Christiansen oplyste, at han
ikke kunne følge hovedforhandlingen på grund af lydforholdene i retten. Ny
hovedforhandling blev herefter berammet til den 25. og 26. september 2018.
Hovedforhandlingen til påbegyndelse den 25. september 2018 blev denne
dato på ny udsat, idet Kurt Christiansen havde lovligt forfald. På baggrund af
oplysningerne om varigheden af Kurt Christiansens forfald blev ny
hovedforhandling berammet til den 2. og 7. juli 2019. Der foreligger nu en
lægeerklæring af 13. juni 2019 for Kurt Christiansen, hvoraf fremgår blandt
andet, at Kurt Christiansen ikke vil kunne give møde under den be-rammede
hovedforhandling, og det angives, at Kurt Christiansen ikke vil kunne give
møde i retten i en periode, som angives til 3-6 måneder. Det fremgår
endvidere, at Kurt Christiansens sygdom ikke kan helbredes.

De påstande, som skal behandles under den delhovedforhandling, som end-
nu ikke er afholdt, relaterer sig til sagsøgers påstande om fjernelse og
udlevering af det materiale, som strider mod sagsøgers ophavsrettigheder så-
ledes som afgjort ved rettens deldom af 11. december 2014, om offentlig-
gørelse af rettens domsafgørelser under nærværende sag samt om sagsøgers
eventuelle ret til vederlag, godtgørelse og erstatning for de ophavsretlige
krænkelser, som retten har taget stilling til. Afgørelsen af de endnu ikke
påkendte spørgsmål relaterer sig til de sagsøgtes eventuelle handlepligter i
relation til allerede afgjorte spørgsmål samt til forhold, som i al væsent-lighed
eller udelukkende relaterer sig til sagsøgers forhold. Det må på den baggrund
antages, at sagsøgte Kurt Christiansens interesser under den til nu
berammede hovedforhandling i fornødent og fuldt omfang vil kunne
varetages af den advokat, som repræsenterer Kurt Christiansen under sagen.
Det kan herefter ikke lægges til grund, at Kurt Christiansens stilling vil blive
forringet ved gennemførelse af den berammede hovedforhandling, uanset at
Kurt Christiansen har dokumenteret lovligt forfald.

Retten bemærker derhos, at retten har et selvstændigt ansvar for, at sager
fremmes således, at disse kan afgøres indenfor rimelig tid. Retten bemærker
endvidere, at der med den nu fremlagte dokumentation for lovligt forfald og
den tidligere fremlagte lægeerklæring ikke er sikkerhed for, at Kurt Chris-
tiansen vil kunne give møde i retten indenfor en kortere tidsperiode.

Den fremsatte begæring om hovedforhandlingens udsættelse tages herefter
ikke til følge, hvorfor

bestemmes:

Den fremsatte begæring om hovedforhandlingens udsættelse tages ikke til
følge.

Dørene blev åbnet.
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Kendelsen blev tilkendegivet.

Advokat Peer B. Petersen oplyste, at det ønskes tilført retsbogen, at de
sagsøgte er uenige i resultatet af den afsagte kendelse, der i videst muligt
omfang vil blive søgt prøvet og omgjort, og anmodede om, at den afsagte
kendelse tillægges opsættende virkning.

Advokat Martin Dahl Pedersen protesterede mod denne begæring.

Retten imødekom ikke den fremsatte begæring om opsættende virkning.

Advokat Peer B. Petersen oplyste, at han med virkning straks ikke længere
repræsenterer Kurt Christiansen under sagen.

Parterne nedlagde påstande som i påstandsdokumenterne.

Parterne forelagde sagen under behørig dokumentation.

Jacob Kølle Christensen, Willem Johannes Kuijper, Ruth Olsen, Søren Inge-
mann Larsen, Jan Langekær og Rolf Elving afgav behørigt formanet forkla-
ring.

Hovedforhandlingen udsat til den 9. juli 2019 kl. 9.30 i retssal 31.

Retten hævet.

Toftager

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 3. juli 2019.

Charlotte Refsbæk Nielsen, kontorfuldmægtig




