
KØBENHAVNS BYRET 
RETSBOG

Den 8. november 2021 holdt Københavns Byret møde i retsbygningen.

Dommer Kim Gabriel behandlede sagen.

Sag BS-33471/2021-KBH

FBF
(Henrik Nielsen)
mod
Facebook
(advokat Jeppe Brinck-Jensen)
og
Foreningen TJEKDET - National portal for bekæmpelse af fake news
og
Statsminister
og
Folketinget

Retten har modtaget processkrift af 3. november 2021 fra sagsøgeren. Af proces-
skriftet fremgår følgende:

”Eftersom påstandene opfylder betingelserne i Retsplejelovens        
§ 348, er det er sagsøgers opfattelse, en opfattelse, der alene støtter 
sig på ordlyden af Landsrettens kendelse, at det der falder begge
retsinstanser for brystet er kravene om forbud og påbud. Ingen af 
instanserne har imidlertid redegjort for, med hvilken begrundelse 
de mener, at kravene om forbud og påbud bør føre til en afvisning, 
og det er derfor sagsøgers opfattelse, at HVERKEN Byretten eller 
Østre Landsret i deres afgørelser har levet op til de krav, der er an-
ført i Retsplejelovens § 218. Ejheller har nogen af instanserne over-
holdt vejledningspligten, jf Retsplejelovens § 339, stk. 4.
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Idet der ikke kan herske tvivl om, at de sagsøgte henholdsvis ud-
øver henholdvis finansierer og tilskynder til censur, og idet der 
ikke kan herske tvivl om, at censur er et brud på EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, Artikel 11, stk. 1 og 2, således som det 
er anført i anbringenderne, er det videre sagsøgers opfattelse, at 
forudsætningerne for at kræve et forbud i medfør af Retspleje-
lovens § 413, stk. 3 er til stede. Det vil skønsmæssigt vare 6-8 år, før 
en endelig afgørelse i det danske retssystem foreligger, og en kræn-
kelse af den art, som tvisten drejer sig om kan ikke tillades at fort-
sætte i noget tidsrum.

Sagsøger nægter derfor at ændre de nedlagte påstande. En ny afvis-
ning skal ske ved kendelse jf. Retsplejeovens § 349 stk. 1.”

Retten afsagde 

KENDELSE:

Den 14. september 2021 afviste retten nærværende forbudssag. Retten begrun-
dede afvisningen med, at sagsøgerens påstande var ”af så bred og uklar karak-
ter, at de ikke findes at kunne danne grundlag for en konklusion i en afgørelse 
fra retten.” Retten bemærkede endvidere, at det i sager om midlertidige afgørel-
ser om forbud og påbud tillige er en betingelse, at anmodningen angår bestemte 
handlinger.

Den 14. oktober 2021 afsagde Østre Landsret kendelse, hvoraf blandt andet 
fremgår, at 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.

Retten har meddelt sagsøgeren en frist til den 4. november 2021 til at afhjælpe 
manglerne ved påstandene.

Da sagsøgeren nu har nægtet at ændre de nedlagte påstande, afvises sagen på 
ny med samme begrundelse som anført i rettens kendelse af 14. september 2021.

Retten har ikke herved taget stilling til, om forbud ville kunne være nedlagt, 
hvis manglerne ved påstandene var blevet afhjulpet.

Thi bestemmes:

Denne sag afvises.
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