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Gauguins Auktioner ApS
Henningsens Allé 33
2900 Hellerup
(advokat Carl-Erik Nielsen)
mod
Nobelantik v/Allan Nobel Andreasson
Benzonvej 6
8930 Randers
og
Randers Auktioner/Allan Nobel Andreasson
Benzonvej 6
8930 Randers
Der nedlægges følgende
PÅSTAND:
De sagsøgte firmaer v/Allan Nobel Andreasson tilpligtes at betale erstatning til sagsøgerne med kr. 100.000
med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og indtil betaling sker, samt bøde for overtrædelse af Markedsføringslovens § 3 og Straffelovens § 267, samt at følgende udtalelser kendes ubeføjede:

”Ude i landet sidder nogle mennesker. Mennesker der har fået papirer på de er platte og fulde af fup. Den mest platte af dem alle er Troels Olivero, han driver en internetauktion der
hedder gauguin.dk”
og

”Nobel Antik anbefaler ikke brugen af fupauktioner (læs: internetauktioner )”
og

”Nobel Antik not recommend the use of fupauktioner … .. read internet auctions: Lauritz.com
and Gauguin.d.k”

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING:
Sagsøger har ændret påstandene i stævningen, da sagsøgte nu til dels har efterlevet sagsøgers krav om
fjernelse af, for sagsøger, nedværdigende og ærefornærmende krænkelser og til dels har flyttet de i påstandene ulovlige registrerede oplysninger til en anden URL adresse. Med hensyn til de registrerede oplysninger
på anden URL adresse har sagsøger valgt at overlade lovligheden af disse til afgørelse hos Datatilsynet.
For nærværende sag er det relevant at fremhæve, at Allan Nobel Andreasson driver Nobel Antik og Randers
Auktioner som personlige firmaer. Sagsøgte kan derfor pålægges såvel erstatnings- som strafansvar for retsstridige ytringer fremført på disse firmaers hjemmesider.
Sagsøgte har bl.a. fremsat følgende retsstridige ytring, jf. bilag 11:

”Ude i landet sidder nogle mennesker. Mennesker der har fået papirer på de er platte og fulde af fup. Den mest platte af dem alle er Troels Olivero, han driver en internetauktion der
hedder gauguin.dk”
Endvidere anføres, jf. bilag 10:

”Nobel Antik anbefaler ikke brugen af fupauktioner (læs: internetauktioner )”
og i engelsk udgave, jf. bilag 12

”Nobel Antik not recommend the use of fupauktioner … .. read internet auctions: Lauritz.com
and Gauguin.d.k”

ANBRINGENDER:
Det gøres gældende,
at

ovennævnte ringeagtsytring i bilag 11 (”Den mest platte af dem alle er Troels Olivero, han
driver en internetauktion der hedder gauguin.dk”) er en overtrædelse af såvel Markedsføringslovens § 3 og Straffelovens § 267, der begrunder strafansvar for sagsøgte Allan Nobel,

at

omtalen af sagsøgtes virksomhed Gauguin.dk som en fupauktion ligeledes er en overtrædelse
af såvel Markedsføringslovens § 3 og Straffelovens § 267, der begrunder strafansvar for sagsøgte Allan Nobel,

at

de ovennævnte ringeagtsytringer er erstatningspådragende,

at

det ikke er muligt at opgøre eksakt, hvor mange kunder sagsøger har tabt som følge af de
retsstridige udtalelser, men at tabet forsigtigt kan opgøres til minimum kr. 100.000,

2.

at

det er en skærpende omstændighed, at ytringerne er fremsat på internettet, da sagsøgers
virksomhed er internetbaseret og dermed særlig sårbar for udtalelser fremsat på nettet,

at

det er skærpende omstændighed, at sagsøgte Allan Nobel Andreasson tidligere er dømt til at
betale erstatning med ialt kr. 160.000 for et lignende forhold, jf. Randers Rets dom af 29. juni 2007,

at

det er en skærpende omstændighed, at ytringerne er fremsat af en konkurrerende virksomhed overlagt og med skadeshensigt,

at

der skal ske erstatning for tort, jf. Erstatningsansvarslovens § 26, jf. UfR 2006.2803 Ø,

at

der skal ske mortifikation af udtalelserne og omkostningerne derved skal bæres af sagsøgte,
jf. Straffelovens § 273, stk. 2 samt UfR 2006.2803 Ø.

.

Vedbæk, den 4. november 2010
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