fr-/ J"b
8276900A- SF

UDSKRIFT
AF
OSTRELANDSRETSDOMBOG
DOM

Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte LandsretsI 1. afdeling
(landsdommerneTaber Rasmussen,KarstenBo Knudsenog JesperPerregaard(kst.)).

1 1 .a f d .a . s .n r . B - 2 7 6 9 - 0 8 :
1) Gauguin Trading ApS (binavn GauguinAuktioner ApS)
(advokatCarl-ErikNielsen)
2) TroelsOlivero
(advokatCarl-ErikNielsen)
Mod
Indstevnte
(advokatHanne Benderv/advokatNis PeterDall)

er anket af Gauguin
KsbenhavnsByrets dom af 30. oktober 2008 (BS 43C-654012007)
Auktioner ApS og Troels Olivero med pistand om, at den af fogedretteni Ksbenhavnden
"det forbydesrekvisitus,... ... at viderestille
,
22. oktober2007afsagtekendelse,hvorefter
www......dktil www........net"kendeslovlig giort og forfulgt,samtat
fra internetadressen
fra
100.000kr. med sedvanligprocesrente
indstrevntetilpligtesat betaleappellanterne
sagensanleg til betaling sker.

Indstrvnte, ......, har principaltpistiet afvisningfor si vidt angir GauguinAuktioner
ApS. I ovriglpistis stadfrestelse.
opgiorttab pi 40'000kr.,
Pistandenom betalingaf 100.000kr. udgoresaf et skonsmressigt
eftererstatningsansvarslovens
$ 26 og 30.000kr. til offentlig30.000kr. i tortgodtgorelse
gorelseaf dommen,jf. straffelovens5273, stk.2.
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Sagsfremstilling

Advokat Carl-Erik Nielsen har ved hovedforhandlingensbegyndelseerklreret,at det selskab,der har iverksat ankenafKsbenhavns Byrets dom af30. oktober 2008, er det
selskab,som har navnetGauguinTradingApS, cvr nr. .. .... Videre oplysteadvokaten,at
dette selskabfsrst den 14.januar 2009 og dermedefter ankensiverksrettelsefik genregistreretnavnet Gauguin Auktioner ApS som binavn.

Parterneer enige om, at det selskab,der var part i den private straffesag,som blev afgjort
der blev
ved RandersRetsdom af29. juni 2007,og var rekvirenti den fogedforbudssag,
afsluttetmed fogedforbud den22. oktober 2007, og som endvidere den24. oktober 2007
var identiskmed GauguinAuktionerApS, cvr ff. . . ... Dette
anlagdejustifikationssagen,
af 3. marts 2001
selskabrendrededen 2. januar 2008 sit navn til Administrationsselskabet
ApS og blev den 5. februar2009 erklreretkonkurs.
Parterneer enige om, at indstevnte lige sidennedleggelsenaf fbgedfbrbuddethar efterlevet dette,og at der s6ledesikke er sket automatiskviderestilling gennemindstrevntesservere siden nedlreggelsenaf forbuddet.

Indstevnte bestriderikke, at den hjemmeside,som der blev viderestillettil, rummederetsstridige udsagn,uansethvem der har fremsatdem.

Forklaringer

Der er i landsrettenafgivet forklaring af Troels Olivero, der har forklaret, at han er ejer af
og direktor i Gauguin Trading ApS. Dermedvar han ogsi ejer af det nu konkursramteGauPr. 31. december2007 overdrogdatterselguin Auktioner ApS, der var et datterselskab.
der herefterselv tog sig af auktionsvirksomheskabetsine aktivitetertil moderselskabet,
af 3. marts 2001.
rendredenavn til Administrationsselskabet
den, hvorefter datterselskabet
Overdragelsenaf aktiviteternei GauguinAuktioner ApS fremgir af selskabetsbogforing,
som er i kuratorsbesiddelse.

har i e-mail af 2l. april2009 udtalt:
Advokat Lars Sandager-Jorgensen
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af 3. marts 2001 ApS (tidligere Gauguin Auktioner
Administrationsselskabet
ApS) er under konkursbehandlingmed dekret 5. februar 2009 afsagtaf So- og
Handelsretten,Skifteafdelingenog med undertegnedesom kurator.
Jeg var ikke forud for din orienteringbekendtmed den verserendesag og der er
ikke noget i det materialekonkursboeter i besiddelseaf om dennesag eller at
rettentil at videreforesagenskulle vere overdraget.
Jeg skal endvideremeddeleat konkursboetIKKE onskerat indtrede i sagen,
og jeg skal som aftalt venligst bededig pi mine vegne straksorientereOstre
Landsretherom.
Det tilfojes at der - udover at der mig bekendtikke er sket en overdragelseaf
de processuellerettighedertil at viderefsre sagen,ikke er hjemmel til at foretage en sAdanoverdragelseaf rettentil at nedlreggeforbud mod injuriendeudtalelserover for en juridisk personsom ikke lrengereeksistererog der derfor
ikke bestir en retlig interessei at fi sagenp6kendt.Derudoverbemrerkesfor si
vidt angflret eventueltkrav om skonomisk kompensationat detteikke sesdenuncieretoverfor Deresklient, og derfor tilkommer boet, som ikke onskerat
indtrredei kravet.
. . .. . . " .
Procedure

Parternehar i det vasentlige gentagetderesprocedurefor byretten.

Landsrettensbegrundelseog resultat
anforteikke ansesfor godtgjort,at
Det kan efter det af advokat Lars Sandager-Jorgensen
Gauguin Trading ApS pA nogettidspunkt har veret berettigettil at disponereover
af 3. marts 2001 (tidligere Gauguin Auktioner ApS)'s mulige
Administrationsselskabet
forbuds- og erstatningskravmod .. ...

Hereftertages . .... pistand om afvisning af GauguinTrading ApS's anke af Ksbenhavns
Byretsdom af 30. oktober2008 til falge.

Af de af fogedrettenanfsrte grundestadfesterlandsretteni sagenmellem Troels Olivero
og . . ... det af KsbenhavnsByretsfogedretved kendelsenaf 22. oktober2007 nedlagte
forbud.
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Da Troels oliviero ikke har godtgjort eller sandsynliggjort,
at han skulle have lidt

et skonomisk tab i forbindelsemed de sketeviderestillinger,frifindes
indstevnte for pistanden
om betaling af erstatningp6 40.000 kr.

Indstrevntevar kun i en kort periode,inden forbuddetblev nedlagt,
bekendtmed,

at der
sketeautomatiskviderestilling til en interesseadresse,
som indeholdtretsstridigeudsagn
over for Troels olivero. Hensethertil og til, at omfangetaf viderestillinger
ikke fbreligger
oplyst for landsretten,findes det af indstevnte udviste forhold

ikke at vere af en sidan
grovhed,at der er grundlag for tortgodtgorelseefter erstatningsansvarslovens
tj 26.
Allerede fordi indstavnte ikke er dsmt for en ereforncrmende
sigtelseover for

Troels Oli-

vero,jf' straffelovens$ 273, stk.2, frifindesindstrevnteforden
sidstedel af betalingspastanden.

Under hensyntil sagensudfald, herunderudfaldet af afvisningssporgsm6let,
og sagens
karakterog omfang, finder landsretten,at Gauguin Trading ApS i sagsomkostninger
for
landsrettenskal betale I 5.000 kr. til . . . .. til drekningaf dennesud-gifter
til advokatbistand.
og at sagsomkostningerne
mellem TroelsOlivero og . . ... ophreves.
Byrettensdom endres, i det omfang den er anket,i overensstemmelse
hermed.

Thi kendesfor ret:
GauguinTradingApS' ankeaf KsbenhavnByretsdom af 30. oktober
200g afvises.
Byrettensdom rendres,siledes at den af KobenhavnByrets fogedret
den22.oktober2007
afsagtekendelse,hvorefter"det forbydesrekvisituS,.. ..., at videre-stille
fra
internetadressen
www......dk til www. . . . ...net" kendeslovlig gfort og forfulgt.
I avrigt frifindes .. ....

I sagsomkostninger
for landsrettenskal GauguinTradingApS betale15.000kr. til .
. ...

1 . .
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Det idsmteskalbetalesinden14 dageefterdennedomsafsigelse.
forrentesefterrentelovens
Sagsomkostningerne
$ 8a.

(Sign.)

Udskriftensrigtighed bekrreftes.Asfiel,andsretskontor, d"n J/,
P.j.v.
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