
Kort information fra rådet om piratudgivelse af Livets Bog 

På et privat forlag er der februar 20 l O udkommet en piratudgivelse af førsteudgaverne 
af Livets Bog l -7 i en faksimileudgave. Denne udgivelse er en grov krænkelse af 
Martinus Instituts ophavsret til hele Martinus' værk. Martinus Institut har påtalt 
krænkelsen over for udgiveren og opfordret om at udgivelse, distribution og salg 
ophører umiddelbart. 

Efter grundige overvejelser er rådet kommet frem til at undlade retsforfølgelse af 
overtræderen. Denne beslutning er taget for at værne om den fredelige atmosfære inden 
for sagen. At arbejde for fred og forsonlighed var det, Martinus igen og igen pointerede 
som kernen i vores arbejde for den nye verdenskultur. Derfor anså Martinus ikke 
retsforfølgelse som ønskværdigt, men udelukkede dog ikke benyttelse af retsvæsenet 
som samfundets i øjeblikket nødvendige redskab. Samtidig ønsker rådet at prioritere 
flest mulige ressourcer tilIdealfondens formål: at bevare de originale værker, oplyse 
om dem og gøre dem tilgængelige for interesserede i betryggende form. 

I rådets overvejelser omkring denne sag er indgået et juridisk notat fra en advokat med 
speciale i ophavsret. I notatet bekræftes, at der er tale om grove krænkelser af 
ophavsretten. Det fremgår samtidig af notatet og af den generelle juridiske rådgivning 
vi har modtaget, at der vil blive lagt beslag på betragtelige økonomiske og 
menneskelige ressourcer i forbindelse med en retsproces. 

I stedet for en opslidende og formentlig langvarig retsproces vælger vi at benytte 
Martinus Instituts ressourcer på det fortsatte arbejde med at gøre Martinus' værk 
tilgængeligt på hjemmesiden på flere og flere sprog, ved bogudgivelser under titlen Det 
Tredje Testamente, ved fortsatte udgivelser af hidtil upubliceret materiale, gennem 
vores fortsatte informationsarbejde med kurser og undervisning og i det hele taget ved 
at styrke Instituttets rolle som indehaver af originalkilden til Martinus' samlede værk. 

Vi vil understrege at Martinus Institut ikke mister ophavsretten til Martinus' værk, selv 
om der ikke føres retssag i forhold til denne overtrædelse. Vi vil samtidig ikke 
udelukke, at der på et senere tidspunkt kan tages retslige skridt for at beskytte 
ophavsretten. 

Vi vil her benytte lejligheden til at opfordre alle interesserede til at overholde og værne 
om ophavsretten så Sagen kan udvikles i harmoni med Martinus ønsker og tanker. 

I Kosmos nummer 4 - 2010 kommer rådet med yderligere information. 

Rådet, marts 2010 


