
SORINSKRIVARIN I FOROYUM

Udskrilt afretsbogen

Den 18. mafls 2010 kl. 12.10 bler logedrenen 
"arso.enslor\ er (dommery Joannes Madsen.

Der blev foretaget FS 2-784/2010

Petur Pall Mikkelsen
vid Matard
513 Sydrugota
mod
Dan Klein
Lidarcvegur 1 9
100 T6rsha\.n
og
P/f Oyggjatidindi
Lida.rsvegur 1 9
100 T66havn

Dan Klein blev antrutfet

pi slryldnemes bopel af

For rekvirenten nudte advokat J6gvan p6l1 Lassen.

Der liemlagdes:

- Brev af 17. marts 2010 Aa advokat J6gvan p6il Lassen pA vegne af petur
P6ll Mikkelsen med aamodning om fogedforbud.

Dan Klein, der ligeledes repr@sentercde p,lF Oyggjali6indi, hk lejlighed til
at gennemge derr ftemlagte annodning om fogedforbud.

Advokat J6gvan pill Lassen nedlagde pistaod som i amodningen om fo_
eedforhrr,J

Dan Klein nedlagde pastard om, at anmodningen ikke tages til 1,o1ge.

Sagen droffedes. Det blev henutder oplyst, at der pi forsiden af den om_
handlede udgave ved siden af e1 billede af petur pdl Mikkelsen stir anfslt:
"50.000 t1,ri skr'rlakit1", samt: ,'Heit 

1sr i bamaskfla skal vera lowl ,,

Sagen procederedes.

Dan K ern erklzerede pi logedens loresporgsel. d han ikke ,nener, jl et
eventuelt erstatningsi<rav i henhold til retsplejelovens g 647 vil overstige
100.000 kr., som rekvirenten har tilbudt at stille sikkerhed for.

Der afsagdes



Side 2/2

det at vaele i strid shaffelovens I 264 d, findes a1 kulme stride imod pe,
tur Pall Mikkelsens ret, jl retsplejelovins $ 646

Arrmodningen om fogedforbud tagdGfor til fuig;

Det af Dar Klein anfsrte om, at Petur p6l1 Mikkelsens har mulighed for at
varetage sine interesser ved at anlegge civil rctssag, at der ved de oll]l1andle_
de atikier alene er tale om refetat af F@toemes rets dom af 16. maits 2010,
eller det adfsrte om pressehiheden, kan ikfte forc til et andet resultat.

Derfor bestemmes:

Det forbydes Dan Klein og P,F Oyggiatidindi ar udgive Oyggiatidindi, der er
planlagt at konme rLd den 18. mars 2010.

Fogedretten bestemte samtidigt, at der i henhold til rctsplejelovens g 647,
skal stilles sikkerhed pa 100.000 l<I.

Advokat J6gvan Pa[ Lassen, der pe$oniigt indestod herfor, erkl@rede, at
sikkerhede 'ii blive stiliet overfor fogedretten senest i dag elier i morgen.

ogeden gjorde Dan Klein bekendt med forbudets retsvirlceinger, herunder
at overhaedelse afforbudet kar straffes i medfoT afretsplejelovens g 650.

Sage sluttet.

Fogedreften h@vet.

J6annes Madsen
sorenskriver (dornmer)

Udsi<rift ens rigtighed bekreft es.

Retten pA Fiiroeme, den 19. marts 2010.

Doris Vang ontorfuldmegtig


