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Retten i Aalborg
Att: Fogedretten
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Forhåndsorientering om mine holdninger og handlinger:

Mit navn er Hans Kristian Pedersen. Jeg driver forretningen Laserdisken i Prinsensgade 38
med salg af dvd-film, hvoraf nogle er importeret fra tredjelande. Virksomheden er en enkelt-
mandsvirksomhed, der drives under CVR-nr. 10 19 42 45.

Jeg henvender mig til byretten, fordi Foreningen af Danske Videogramdistributører
(FDV) har meddelt både min advokat og fogedretten, at den vil iværksætte en fogedforretning
mod min virksomhed. Sidste gang FDV begærede en fogedforretning, var konsekvensen, at en
fogeddommer og en IT-medarbejder uden varsel dukkede op i min butik og forlangte adgang
til mine computere. Fogedforretningen blev gennemført uden deltagelse af min daværende
advokat, Anders Hjulmand, der ikke uden varsel kunne forlade et møde. Da min nuværende
advokat er bosiddende i København, er det urealistisk at tro, at han uden varsel kan møde og
give den fornødne bistand under den næste fogedforretning.

Jeg bemærkede naturligvis, at Anders Hjulmands ønske om at få sagen udsat, så vi
kunne mødes og drøfte anklagerne i byretten, blev afvist, og at mit ønske om en “Fair trial” i
henhold til Menneskeretskonventionen blev afvist. Jeg frygter derfor, at fogedretten igen vil
efterkomme FDVs anmodning, og hvis jeg ikke tilfældigvis selv er til stede, når fogeddom-
meren og IT-medarbejderen dukker op, vil fogedforretningen uden videre blive gennemført.

Jeg fik ikke adgang til egentlig bevisførelse under den foregående fogedforretning, og
jeg kan derfor heller ikke være sikker på at få det næste gang. Min eneste mulighed for at for-
klare mig er derfor, at jeg orienterer fogedretten om mine holdninger og handlinger forinden.

Vedrørende uvarslet ransagning

Det blev aldrig klart, hvorfor byretten mente, at der var risiko for, at jeg ville begynde at øde-
lægge mit varelager og destruere mine regnskaber, hvis jeg blev orienteret om FDVs planer på
forhånd, så byretten fandt det nødvendigt at overraske mig med en uvarslet ransagning. Uanset
byrettens forhåndsopfattelse af mig som forbryder gør jeg opmærksom på, at formålet med en
uvarslet ransagning er forspildt i og med, at FDV allerede har givet meddelelse om den kom-
mende forbudsbegæring.

Jeg skal anmode om, at den næste forbudsbegæring ikke finder sted uden varsel på min
forretningsadresse, men at den behandles i byretten med mulighed for bevisførelse.

Vedrørende bevissikring

Jeg er blevet oplyst, at bevissikring har til formål at sikre bevis for omfanget af en eller anden
ansvarspådragende handling, og at det har betydning, når størrelsen af en erstatning for denne
handling skal udredes. Bevissikring skulle sikre en mere korrekt afgørelse end rettens skøn.
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Hvorfor er FDVs nye fortolkning af stor principiel betydning?

Først og fremmest medfører FDVs nye fortolkning en betydelig praktisk ændring:
Skal de danske rettighedshavere agere/belastes for at udnytte retten til at beskytte deres

egne udgivelser mod konkurrence - eller skal de små rettighedshavere i tredjelandene agere/
belastes for at få adgang til EU i fremtiden?

FDVs medlemmer ville ikke belastes med den enorme opgave at svare på mit brev, men
de kræver, at alle mulige små rettighedshavere over hele verden skal belastes med at udstede
tilladelser til mig hver eneste gang, jeg tilbyder at sælge en af deres film i Laserdisken. Ved at
forlange af mig, at jeg skal fremvise positiv tilladelse til at sælge film fra tredjelande, tvinger
de mig til at kontakte rettighedshaverne til over 50.000 kommercielt mindre interessante film,
og de tvinger disse rettighedshavere til at udstede tilladelser for at komme ind på det danske
marked. FDV ved godt, at det er urealistisk, og at det reelt vil føre til specialimportens ophør.

FDVs nye fortolkning er meget skadelig for de små rettighedshavere i tredjelandene.

Endvidere vil FDVs nye fortolkning enten påføre andre brancher utrolige gener, idet forhand-
lere i andre brancher pludselig skal til at dokumentere en helt masse, som de ikke skulle før -
eller også får vi en lovgivning, som anvendes på én måde i videobranchen og på en helt anden
måde i andre brancher.

Eksempel: Skal den lille tegneseriebutik Comic Express på Vesterbro fremover frygte
et uvarslet besøg af fogeden (eller en politianmeldelse af en uven), fordi han importerer teg-
neserier fra USA uden et dokumenteret samtykke - omend i alle involveredes interesse?

Er Comic Express på Vesterbro en ulovlig virksomhed eller ej?
Hvis FDVs nye fortolkning stadfæstes, vil mange virksomheder, hvor der slet ikke er

problemer af nogen art, pludselig blive ulovlige.

Hvad med de sko, jeg købte i San Francisco? Hvad med den skjorte, min søster havde med fra
Thailand? Er det forbudt for en genbrugsbutik at formidle et videresalg?

Det vil blive resultatet, hvis danske domstole anerkender FDVs nye fortolkning, og for
FDV er det meget lettere at narre fogedretten til at spille med på FDVs side end at gennemføre
en ordinær fortolkningsretssag, der i sagens natur ultimativt skulle afgøres af Højesteret.

Om beslaglæggelsen og fogedforbuddet af 29. november 2005

Samtlige dvd-plader, som blev fjernet fra hylderne efter Lars Segatos krav under den forrige
fogedforretning, opbevares fortsat i min kælder. Jeg afventer rettens bekræftelse på, at jeg kan
råde over pladerne igen.

Selvom fogedforbuddet er nedlagt mod Laserdisken ApS afventer jeg rettens afgørelse
på, om fogedforbuddet også omfatter min nuværende virksomhed Laserdisken.

Det gør en forskel, idet jeg kun på grund af fogedforbuddet er forhindret i at parallel-
importere dvd-plader, som Paramount har rettigheder til. Paramount har tidligere accepteret
parallelimport og optræder kun som sagsøger i kraft af medlemsskabet af FDV.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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