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Nærværende klage omfatter konstitueret retsassessor Jesper Kirstein, Københavns
Byret, samt præsidenten for Københavns Byret, Søren Axelsen og vedrører Rettens
behandling af sagen BS-44419/2021-KBH.

Den 13.11 indgav foreningen Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) en stævning mod
regeringen v. Statsministeren og Sundhedsministeren. Emnet for stævningen er det såkaldte
Corona- pas, som FBF mener er menneskeretsstridigt. Stævningen blev pr. elektronisk forslag
fra platformen minretssag.dk indgivet til Frederiksberg Ret, som imidlertid, trods det at
sagsøgte må antages at have værneting i enhver dansk retskreds, og trods det, at regeringen
fysisk befinder sig i en tilstødende retskreds, valgte at oversende sagen til Københavns Byret.
Den 10.12. fremsendte Københavns Byret meddelelse om retsafgift, som blev betalt prompte.
Uden at sagen var blevet tildelt en afdeling i Byretten, bestemte den administrative
medarbejder Jesper Kirstein, at bestyrelsesmedlemmet (kasserer og næstformand) Henrik
Nielsen ikke kunne repræsentere foreningen ved retsbog af 13.1. 2022. (Bilag 1)
Allerede i august 2021 havde FBF anlagt en anden sag ved Københavns Byret, som passerede
gennem Byretten 2 gange, hvor HVERKEN FBF’s søgsmålskompetence eller Henrik Nielsens
ret til at repræsentere FBF blev draget i tvivl.
Efter at FBF havde redegjort for retten til repræsentation i en mail til Byretten af 18.1 2022,
(idet sagen endnu til dato ikke er åbnet for digital tilgang, bilag 2) i medfør af retsplejelovens
§260, stk. 4, fastsatte Retten ved en ikke-juridisk kontormedarbejder en ny frist d. 10.2, inden
hvilken FBF skulle fremsende dokumentation for, hvem der sad i bestyrelsen og i øvrigt
fremsende sine vedtægter. (bilag 3)
I en mail til Byretten af 14.2 2022 protesterer FBF over denne fremgangsmåde og fremsender
dokumentation for bestyrelsesmedlemmerne, men ikke vedtægterne, som i øvrigt ligger
fremme på foreningens hjemmeside, fbf.one. (bilag 4). FBF anmoder Retten om at allokere
sagen til en bestemt afdeling, FORKYNDE STÆVNINGEN FOR DE SAGSØGTE og lade
beslutninger træffe ad en judiciel medarbejder.

FBF modtager ikke nogen reaktion herpå, og skriver derfor til Retspræsidenten, Søren
Axelsen, d. 9.3. 2022. (bilag 5)
FBF har til dato ikke modtaget nogen reaktion herpå. Samtidigt kan vi konstatere, at Henrik
Nielsen er udelukket fra at se det seneste fristbrev på sagsportalen.
Det er FBF’s opfattelse, at der er tale om en utilbørlig og retsstridig chikane fra Rettens side,
som er så meget mere alvorlig, som det drejer sig om, hvad vi bedømmer som åbenlyse
krænkelser af Menneskerettighederne. Vi må derfor anmode den særlige klageret om at gribe
ind snarest muligt, idet vi ellers vil se os nødsaget til at rette henvendelse til EU’s Agentur for
Basale Rettigheder.
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