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Ophavsretlige krænkelser – scam sites
Generelt om ophavsretlige krænkelser
Danske Forlag modtager løbende henvendelser bl.a. fra vores medlemsforlag vedrørende ophavsretlige krænkelser på internettet.
Danske Forlag er medlem af Rettighedsalliancen, som vi samarbejder tæt med om den videre
håndtering af krænkelser. Foreningens guide til medlemsforlagene om håndtering af ulovlig
kopiering kan fås ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.

Den nye tendens – scam sites
Sekretariatet har den seneste tid modtaget en række medlemshenvendelser vedrørende mulige ophavsretlige krænkelser, der har vist sig at være såkaldte scam sites.
Der er tale om sites, der tilsyneladende tilbyder dansk litteratur og forsøger at lokke folk til at
indtaste deres kortoplysninger. Der ligger ikke egentligt ophavsretligt indhold bag disse sites,
selvom det ser sådan ud for kunderne. Kunderne guides til disse sites bl.a. via debattråde og
andre steder, hvor man anbefaler og taler om litteratur, så bagmændene bruger adfærdsdesign og robotter til at lokke folk til.
Sekretariatet er i tæt og løbende dialog med Rettighedsalliancen om, hvordan vi håndterer
disse scam sites, og ifølge Rettighedsalliancen ser det ud til, at der er tale om relativt få bagmænd, der samlet set står bag hjemmesiderne og infrastrukturen bag disse.
Når Rettighedsalliancen modtager henvendelser vedrørende disse scam sites bl.a. fra Danske
Forlag, kontakter de indehaveren af hjemmesiden samt den, der hoster, såfremt det er muligt.
Desværre fører Rettighedsalliancens henvendelser ikke altid til, at bagmændenes aktiviteter
ophører eller materialet fjernes fra siderne. Rettighedsalliancen er i øjeblikket i gang med at

undersøge, hvad der ellers kan gøres, herunder er de ved at forberede en politianmeldelse,
der går ud på, at politiet skal blokere de pågældende hjemmesider via teleudbyderne.
Derudover vil Rettighedsalliancen kontakte den danske certificeringsordning for e-handel, emærket, ligesom betalingsudbyderne er relevante at komme i dialog med.
Rettighedsalliancen vil også forsøge at høre den engelske forlæggerforening om deres erfaringer, herunder om det er noget, den engelske PIPCU (Police Intellectual Property Crime Unit
(PIPCU) beskæftiger sig med.

Hvad kan vi selv gøre?
Udover Danske Forlags og Rettighedsalliancens igangværende tiltag er det vigtigt, at medlemsforlagene fortsat retter henvendelse til sekretariatet ved mistanke om ophavsretlige
krænkelser, også i de tilfælde hvor de beskyttede værker ikke lader til reelt at være tilgængelige.
Sekretariatet er p.t. bekendt med følgende adresser på scam sites:
•

http://www.paigesaez.org/static/contact.html,

•

http://www.rochesterresources.com/static/contact.html,

•

http://www.galvinbenjamin.com/static/contact.html,

•

http://www.rebolts.com/static/contact.html,

•

http://www.linkcreme.com/static/contact.html,

•

http://www.barakastudios.com/static/contact.html,

•

http://www.geekchoiceblog.com/static/contact.html og

•

http://www.stonehengelaserscan.org/static/contact.html

Sekretariatet vil løbende følge op på området og holde medlemsforlagene orienterede om udviklingen.
Henvendelse vedr. ophavsretlige krænkelser kan ske til Charlotte Enevoldsen, cen@danskerhverv.dk, tlf. 33 74 63 62.
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