
 

 
 

KÆREMÅLSSKRIFT 
i sagen BS-33471/2021-KBH 

Byrettens kendelse af 14. september opfylder ikke kravet i Retsplejelovens § 218, idet den 
ikke indeholder en egentlig begrundelse. Rettens påstand om, at de nedlagte påstande er 
for brede og ikke henviser til konkrete handlinger er materielt og demonstrerbart falsk.  

I nedenstående gengivelse af de 4 nedlagte påstande, er de konkrete handlinger, der 
henvises til, og mod udførelsen af hvilke der kræves nedlagt et foreløbigt forbud, 
fremhævet med kursiv:  

Påstand 1: 
Facebook Danmark Aps belægges med et foreløbigt forbud mod at udøve egentlig censur, 
dvs. fjerne opslag, der ikke strider mod gældende dansk ret, samt begrænse og lukke 
konti, herunder også at belægge dem med såkaldt ”ghostbanning”, hvis indehavere ikke 
har gjort sig skyldige i krænkelser af gældende dansk ret.  

Påstand 2 
Foreningen Tjekdet belægges med et foreløbigt forbud mod at mærke påstande som 
”falske oplysninger” eller ”delvist falske oplysninger”.  

Påstand 3 
Regering og Folketing belægges med foreløbigt forbud mod finansiering af foreningen 
Tjekdet og andre foreninger med samme modus operandum, dvs. indgreb i fri udveksling 
af informationer og synspunkter på sociale medier  

Påstand 4 
Regeringen pålægges at overholde sin positive forpligtelse til at skride ind overfor censur 
jf. EMRK's Artikel 10, samt sikre danskernes RET til at modtage informationer, jf. EU 
Charterets Artikel 11 og EMRK's Artikel 10, herunder at gennemføre tilstrækkelige 
foranstaltninger til at afværge sociale mediers uberettigede censur og udelukkelse. jf. 
påstand 1 og 2.  

Det kan i denne forbindelse nævnes, at en lovgivning til sikring netop heraf er under 
behandling i det polske parlament.  

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/poland-plans-to-make-censoring-of- 
social-media-accounts  

Som det tydeligt ses, er det ganske bestemte typer af handlinger, der tillige er 
eksemplificeret i bilagene, der søges forbud mod, hhv. pålæg om overholdelse af de i 
konventionen nævnte forpligtelser.  

Endvidere ses Retten, dersom Rettens præmis er korrekt, af have svigtet sin pligt til at 
vejlede sagsøger, jf. Retsplejelovens § 339, stk. 4.  

På sagsøgers vegne  

Henrik Nielsen  
Rettergangsfuldmægtig.  

 


