
Det er ulovligt at downloade piratkopier 
Notat af rådet 
 

Som oplyst i mange sammenhænge fører Martinus Institut i øjeblikket retssag mod fire personer, 

der har piratkopieret, trykt, webpubliceret og solgt stort set hele Martinus' værk uden Instituttets 

tilladelse. På trods af en klar byretsdom, december 2014, der utvetydigt stadfæster, at der er tale om 

krænkelser af Instituttets ophavsret, er krænkelserne ikke bragt til ophør.  

 

Det er ulovligt at downloade de elektroniske piratkopier af Martinus' værk, også selvom det kun er 

til eget brug. 

 

Når man downloader et litterært værk, f.eks. en e-bog eller en pdf-kopi, laver man en digital kopi af 

værket på sin computer. Det er tilladt at downloade et litterært værk til eget brug uden først at 

spørge rettighedshaverne om lov – men kun når værket er lagt lovligt ud på internettet! 

 

Hvis rettighedshaveren ikke har givet tilladelse til, at værket må distribueres elektronisk for 

eksempel ved tilgængeliggørelse på en hjemmeside, er det en ulovlig kopi eller piratkopi. Det er 

tilfældet med alle elektroniske udgaver af Martinus' værk, der er tilgængelige for gratis download 

på internettet.  

 

Instituttet giver ingen tilladelser til at lægge Martinus' tekster ud til fri download på internettet. Ved 

download af Martinus' tekster bryder man altså loven. 

 

I Danmark er det ikke ulovligt som privatforbruger at købe og bruge piratkopier af fysiske 

forbrugsgoder såsom tasker, ure, medicin og bøger, selvom det er ulovligt at sælge dem. Indenfor 

dansk lov er området for den lovlige, private brug imidlertid særligt begrænset i forhold til digitale 

udgaver af litterære værker, jf. ophavsretsloven § 11, stk. 3 (der kræver lovlig publicering), hvilket 

betyder, at download af piratkopier er ulovligt. 

 

Instituttet opfordrer til, at man ikke køber eller bruger piratkopier af Martinus' værk, for udover at 

disse er ulovlige, støtter man desuden den krænkende part og skader Instituttets økonomi. 
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