
 

 
 
Procesbevillingsnævnet  
St. Kongensgade 1, 3, 2.sal 
1264 København K.  

      13.12. 2021 

 

Foreningen Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF), CVR 41 71 23 41, ansøger hermed om tilladelse 
til kære af Østre Landsrets kendelse af 7. december 2021 i sagen BS 43324/ 2021 OLR. Kendelsen 
er vedlagt som bilag 1.  

 

Påstand:  
Sagen hjemvises til fornyet behandling i Københavns Byret uden ændring af de for Byretten 
nedlagte påstande.  

Sagens (oprindelige) påstande er en række krav om forbud mod censur samt finansiering heraf og 
påbud om regeringens overholdelse af den positive forpligtelse til at forhindre censur. Pstandende 
lyder således:  

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.  

Byretten har to gange afvist sagen med henvisning til påstandenes ”mangelfulde” karakter. (bilag 2 
og 3.) Østre Landsret har nu stadfæstet Byrettens seneste afvisning med den deri anførte 



 

 
 
begrundelse. Sagsøgers syn på Rettens afgørelser (såvel Byrettens som Landsrettens) kommer til 
udtryk i det seneste processkrift til Kbh's Byret samt det seneste kæremålsskrift: (bilag 4 og 5.)  

”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 anført i Retsplejelovens § 218. Ejheller 
har nogen af instanserne overholdt vejledningspligten, jf Retsplejelovens § 339, stk. 4.  

Idet der ikke kan herske tvivl om, at de sagsøgte henholdsvis udøver henholdsvis 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 Retsplejelovens § 413, stk. 3 er til stede. Det vil skønsmæssigt vare 6-8 år, før en 
endelig afgørelse i det danske retssystem foreligger, og en krænkelse af den art, som tvisten 
drejer sig om kan ikke tillades at fortsætte i noget tidsrum.  

Sagsøger nægter derfor at ændre de nedlagte påstande. En ny afvisning skal ske ved kendelse jf. 
Retsplejelovens § 349 stk. 1.”  

Landsrettens seneste afgørelse understøtter denne opfattelse: Det er påstandene om forbud og 
påbud, der fører til afvisningen.  

Det bemærkes, at sagsøger i forbindelse med udfærdigelsen af ovenstående har søgt vejledning i 
den kommenterede Retsplejelov, ”Den civile retspleje” af Ulf Rammeskow Bang Pedersen og hos 
en advokat med møderet for Højesteret og 40 års erfaring i civilproces.  

Sagsøger (FBF) mener, at afvisningen bør prøves ved Højesteret, eftersom spørgsmålet næppe kan 
være mere principielt. Konsekvensen af, at de lavere retsinstanser nægter at tage stilling til krav om 
forbud og påbud har den konsekvens, at en vilkårlig regering kan foretage et vilkårligt (groft) 
retsbrud, såsom brud på de øvrige menneskerettigheder, uden at de krænkede – befolkningen – vil 
have mulighed for at standse krænkelserne af rettens vej, men vil være henvist til et alenlangt 
retsligt forløb og en bevisførelse vedrørende åbenlyse kendsgerninger ved 3 retsinstanser, før 
krænkelserne vil kunne bringes til ophør – evt efter de krænkedes dødelige bortgang.  

Vi mener at afvisningen er en falliterklæring for vores retssystem.  

Vi mener at regeringen og Folketinget udviser en stadig voksende foragt for lov og ret, herunder 
Grundloven, Sundhedsloven og konventionerne. Hvis retssystemet er så impotent, at det ikke evner 
bare at FORSØGE at standse krænkelser mod befolkningen, er den eneste mulige konsekvens vold. 
Hvis retssystemet ikke øver retfærdighed, vil borgerne helt naturligt tage sig selv til rette.  



 

 
 
Og det kan ingen rettænkende person bifalde. Der påhviler Procesbevillingsnævnet, der som 
bekendt har forsæde af en højesteretsdommer, et skæbnetungt ansvar.  

 

På sagsøgers vegne  

Henrik Nielsen  
Rettergangsfuldmægtig.  
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