10. oktober 2019

Fængselsdom i sag om ulovligt salg af studiebøger
En 26-årig mand fra København blev i går idømt 20 dages betinget fængsel og fik konfiskeret
27.000 kroner, som han havde tjent ved at sælge ulovligt kopierede digitale studiebøger 155 gange
via Den Blå Avis.
Sagen var anlagt af Bagmandspolitiet, og dommeren på Frederiksberg udtalte, at ”Det er ødelæggende for både forfattere og forlag, når deres forretningsgrundlag tages væk.”
Skadeligt for rettighedshavere og samfund
Hos Danske Forlag ser direktør, Christine Bødtcher-Hansen, dommen som et skridt i den rigtige retning mod en øget forståelse for vigtigheden af overholdelse af ophavsretten - også når det gælder
studiebøger:
”Dommen viser, at ulovlig kopiering af studiebøger kan få konsekvenser. Ikke bare fordi det på sigt
kan udhule grundlaget for at udgive studiebøger og dermed betyde færre studiebøger til de studerende, men også helt konkret fordi man risikerer en plettet straffeattest.” forklarer hun.
Brugerne skal tage del i ansvaret
RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, er også tilfreds med dommens udfald, fordi den
afspejler vigtigheden af, at brugerne også tager ansvar på internettet.
”Det kan virke uskyldigt at kopiere en studiebog og sælge den videre til andre studerende, men
grundlæggende mener vi, at dedikerede brugere bør kunne stilles til ansvar for ulovligt brug af indhold,” siger hun og fortsætter: ”Vi tror, at dommen også kan være med til at sende et tydeligt signal til køberne af kopierne om, at man skal tænke sig godt om og lade være med at bruge de ulovlige kopier.”
Bagmandspolitiet har anlagt en lignende sag om ulovlig kopiering og salg af studiebøger, som er
berammet til 21. november, hvor der også forventes at falde dom.
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Danske Forlag er interesseorganisation for forlag i Danmark og arbejder bl.a. for at sikre rammer, så danske forlag kan
skabe og udbrede mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og læremidler.
RettighedsAlliancen er en interesseorganisation, der repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere fra
film-, musik-, tekst-, billed- og designbranchen. RettighedsAlliancen arbejder for at sikre fair forretningsvilkår og rammer for medlemmers produkter på digitale platforme med det formål at sikre forretningsgrundlaget for deres fremtidige virke og eksistens.

