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Sagsnr. BS 76-5-2181/2005 - vedrørende domsforhandlingen den 5/2-2008:

Da advokat Henrik Karl Nielsen er udtrådt af sagen som følge af, at Laserdisken ApS er uden
midler, møder jeg som direktør for Laserdisken ApS på vegne af sagsøgte. Jeg møder alene for
at undgå, at sagsøgte bliver dømt som udeblevet og at sikre, at det under domsforhandlingens
dokumentation af bilag bliver gjort klart, at ingen af rekvirenternes hhv. sagsøgers fremlagte
bilag 1-7, som var grundlaget for bevissikringen og forbuddet, vedrører Laserdisken ApS.

For så vidt angår sagsøger nye påstand og nye bilag skal jeg med henvisning til artikel 6 i Den
Europæiske Menneskeretskonvention meddele retten, at jeg ikke ser mig i stand til at forholde
mig til den nye påstand allerede under domsforhandlingen den 5. februar 2008.

Det bemærkes, at relevante spørgsmål som lovfortolkning, erstatningsgrundlag, erstat-
ningsansvar, tabsbegrænsning og culpa ikke har været behandlet i sagen tidligere. Endvidere
har sagsøger været i besiddelse af de fremlagte bilag siden den 11. december 2006 (+13 mdr.!),
hvorfor det ikke kan anses for undskyldeligt, at erstatningspåstanden først fremsættes nu.

Det bemærkes, at de fremlagte bilag stammer fra en fogedforretning, der blev gennemført den
29. november 2005 mod Hans Kristian Pedersen - ikke Laserdisken ApS - og at bilagene under
en protest, som endnu ikke er behandlet, blev udleveret til sagsøger den 11. december 2006 i
en fogedsag anlagt mod Hans Kristian Pedersen - ikke Laserdisken ApS.

Spørgsmålet om, hvorvidt fogedforretningen den 29. november 2005 blev gennemført
mod Hans Kristian Pedersen eller Laserdisken ApS er ifølge sagsøgtes oplysninger genstand
for et søgsmål af Hans Kristian Pedersen mod Retten i Aalborg via Domstolsstyrelsen.

Der protesteres mod, at bilag, der er ulovligt bevissikret under en ransagning mod Hans
Kristian Pedersen, og som er udleveret i en fogedsag mod Hans Kristian Pedersen, kan anven-
des i en retssag mod sagsøgte, der i den sammenhæng er en uvedkommende tredjemand.

Retten anmodes under alle omstændigheder om at undlade at tillade fremlæggelse af
de nye bilag, før det er afgjort, om sagsøger er i retmæssig besiddelse af dem.

Kopi af denne skrivelse er sendt til modparten v/ advokat Lars Segato.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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