
ØSTRE LANDSRET 
RETSBOG

Den 14. oktober 2021 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i København 
K.

Landsdommerne Nicolai Uggerhøj-Winther, Katja Høegh og Malou Kragh 
Halling behandlede sagen.

Sag BS-34843/2021-OLR
(10. afdeling)

FBF 2020
(Henrik Nielsen)

mod

Statsministeren

og

Facebook Denmark ApS
(advokat Jeppe Brinck-Jensen)

og

Folketinget

og

Foreningen TJEKDET - National portal for bekæmpelse af fake news

Ved kendelse af 14. september 2021 har Københavns Byret (sag BS-33471/2021-
KBH) bestemt, at sagen afvises.
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FBF 2020 har den 15. september 2021 kæret afgørelsen uden angivelse af en på-
stand. Landsretten har efter de fremsatte anbringender imidlertid forstået kæ-
ren således, at der nedlægges påstand om, at sagen hjemvises til Københavns 
Byret til fortsat behandling af stævningen.

Det fremgår, at FBF 2020 ikke er repræsenteret af en advokat.

Facebook Denmark ApS har ved kæresvarskrift af 1. oktober 2021 nedlagt på-
stand om afvisning, subsidiært hjemvisning af sagen til byretten og mere subsi-
diært frifindelse. Påstandene er nærmere begrundede i kæresvarskriftet.

Statsministeren, Folketinget og Foreningen TJEKDET - National portal for 
bekæmpelse af fake news har ikke udtalt sig.

Byretten har ikke haft bemærkninger til kæremålet.

Landsretten afsagde

K E N D E L S E

Landsretten er enig med byretten i, at påstandene, således som de er formuleret 
i stævningen (anmodningen om forbud og påbud), ikke er egnede til at indgå i 
en konklusion i en afgørelse fra retten. Efter manglernes karakter, og under 
hensyn til at FBF 2020 ikke er repræsenteret af en advokat, finder landsretten, at 
byretten i stedet for at afvise sagen burde have meddelt FBF 2020 en frist til af-
hjælpning af manglerne ved stævningen, jf. retsplejeloven § 416, jf. § 349, stk. 2, 
jf. stk. 1, jf. § 348, stk. 2, nr. 3.

Landsretten ophæver derfor byrettens kendelse og hjemviser sagen til fortsat 
behandling i byretten. 

Det findes herefter ufornødent at tage stilling til det af Facebook Denmark ApS 
anførte om rette sagsøgte.

T H I  B E S T E M M E S :

Byrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling i byret-
ten

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden 
part.
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Kæreafgiften skal betales tilbage.

Sagen sluttet.
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