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Påstande
1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have monopollignende position på markedet for sociale
medier.
2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte som følge af Facebooks monopollignende
position har pligt til at respektere sagsøgers ret til ytringsfrihed og individuelle
menneskerettigheder.
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3. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte uretmæssigt har udelukket sagsøger fra dennes
Facebook-konto.
4. Sagsøgte har pligt til at opfylde aftalen med sagsøger og give sagsøger adgang til sagsøgers
Facebook-konto.
5. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ikke har ret til at anvende sin dominerende
stilling til at hindre sagsøger i at nævne eller omtale den engelske aktivist, Stephen
Christopher Yaxley-Lennon alias “Tommy Robinson”.
6. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ikke har ret til at anvende sin dominerende
stilling til at udøve politisk forvridende kontrol over for sagsøgers indlæg i den offentlige
debat i Danmark, herunder at reducere distribution af sagsøgers indlæg på sagsøgtes sociale
medieplatform eller at censurere sagsøgers opslag på sit sociale medie.

Sagsfremstilling
Aia Fog har været bruger på Facebook siden omkring 2011.
I forbindelse med hendes oprettelse, blev der indgået en aftale mellem hende og det daværende
Facebook, som nu har skiftet navn til Meta Platforms Ltd.
Gennem årene er Facebook blevet sagsøgers væsentligste kanal til at kunne kommunikere med sit
personlige digitale netværk, samt at kommunikere digitalt med offentligheden.
Trykkefrihedsselskabet af 2004 er Danmarks største ytringsfrihedsorganisation. Det er en
tværpolitisk forening, som alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem af.
Trykkefrihedsselskabets eneste formål er "...at gå i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er
truet, og uanset hvem, der truer det". Dette følger af selskabets formålsbestemmelse i vedtægtens §
1. Vedtægterne er vedlagt som Bilag 1 (https://www.trykkefrihed.dk/vedtagter.htm)
Selskabet har i sin levetid haft 3 formænd: Lars Hedegaard 2005-2013, Katrine Winkel Holm 20132018 og siden marts 2018, Aia Fog. Aia Fog er uddannet jurist (1995, Kbh.U.) Hun har været
medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse siden 2010, næstformand fra 2013 og indtil 2018,
hvor hun blev formand.
Som formand for Trykkefrihedsselskabet har Aia Fog brugt sin Facebook-konto til at kommentere
ytringsfrihedsrelaterede spørgsmål. Det har flere gange resulteret i sanktioner og begrænsninger i
hendes anvendelse af sin konto.
Aftalen mellem sagsøgte og sagsøger er løbende blevet ændret på sagsøgtes initiativ. Den seneste
og gældende aftale er vedlagt som bilag 2 - Tjenestevilkår. Tjenestevilkårene henviser til, hvordan
brugeren under punkt 1 gives adgang til den sociale medieplatform mod til gengæld at lade
platformen behandle brugerens private oplysninger. Platformen tjener sine penge ved at vise
brugeren annoncer, hvilket beskrives under punkt 2. Tjenestevilkårene henviser under punkt 3
ligeledes til Meta Platforms’ såkaldte Fællesskabsregler, som er et sæt retningslinjer, som
platformen forventer, at brugeren skal overholde.
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Sagsøgte har undervejs i aftaleforholdet mellem parterne løbende indsnævret brugerens rettigheder
til at ytre sig på platformen. Dette er sket ensidigt ved at formulere stadigt mere restriktive
fællesskabsregler.
Omkring februar 2022 blev sagsøgers adgang til sin konto suspenderet uden varsel eller henvisning
til ytringer, som angiveligt kunne have begrundet en opsigelse, herunder hvorvidt noget sagsøger
havde delt på platformen udgjorde en overtrædelse af fællesskabsreglerne.

Anbringender
At der mellem parterne er indgået en aftale om at sagsøgte skal give adgang til en social
medieplatform mod til gengæld at få adgang til sagsøgers personoplysninger.
At sagsøger ikke i væsentlig grad har misligholdt denne aftale.
At sagsøgte derfor aktuelt er i misligholdelse af aftalen.
At sagsøgte udgør verdens største sociale medie og har en dominerende stilling for markedet for
digital kommunikation og netværksdannelse.
At det følger af Danmarks internationale forpligtelser, at aftalegrundlagets fortolkning skal
suppleres såfremt Meta Platforms markedsmæssige stilling forvrænger det demokratiske system og
gør uproportionalt store indgreb i brugeres ytringsfrihed.
At en evne fra Meta Platforms side til ensidigt at definere grænserne for politisk kommunikation er
uforenelig med Danmarks internationale forpligtelser. (foreslås omformuleret til: At Meta Platforms
mulighed for at definere grænserne for politisk kommunikation er uforenelig med grundlovsfæstet
dansk ytringsfrihed og Danmarks internationale forpligtelser.)

Bevisførelse:
Vedtægter for Trykkefrihedsselskabet Bilag 1
Terms and service Bilag 2.
Aia Fogs partsforklaring.
Edition og udlevering af dokumenter i sagsøgtes besiddelse.

Edition
Sagsøger anmoder om at sagsøgte pålægges at fremlægge beviser jf. retsplejelovens § 298, stk. 1.
1.
Dokumenter om konkrete ytringer, som potentielt kunne begrunde sagsøgers eksklusion fra
sagsøgtes platform, samt dokumenter med begrundelse for hvilke fællesskabsregler, der menes at
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være overtrådt, og hvorfor ytringerne indebærer en overtrædelse af en konkret fællesskabsregel,
samt hvorfor dette indebærer en obligationsretligt hævebegrundende væsentlig misligholdelse.
Hvis sagsøgte ikke fremlægger disse beviser og fremfører specifik begrundelse, så påstår sagsøger,
at det lægges til grund at opsigelsen er uberettiget og ubegrundet, jf. retsplejelovens § 298, stk. 2, jf.
§ 344, stk. 2.
Til opfyldelse af retsplejelovens § 300 skal det anføres, at det vil blive bevist gennem disse
dokumenter, at sagsøger ikke væsentligt har misligholdt aftalen med sagsøgte. Sagsøgte er i
besiddelse af dokumenterne som ejer af den sociale medieplatform.
2.
Interne dokumenter omkring sagsgange og procedurer vedrørende moderation af indhold på Meta
Platforms, herunder reduceret distribution, samt anvendelse af kunstig intelligens jf. Article 22 EU
GDPR. Der ønskes dokumenter som belyser forholdene også under eventuelle underleverandører
for Meta Platforms.
Der ønskes dokumenter, som beskriver, om der er særlige ord, der automatisk profileres og
highlightes til personlig gennemgang og moderation.
Brugere af sociale medieplatforme er samtidig databehandlings-subjekter. Det anføres, at disse
derfor har en særlig ret til indsigt og ret til at udfordre automatiserede afgørelser, når disse giver
juridiske effekter for databehandling-subjektet. Det anføres, at indgreb og censur i udtalelser på det
sociale medie udgør en sådan effekt. Der henvises her til Årsag 71 i Persondataforordningen (EU
Regulativ 679 af 2016) - https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
Hvis sagsøgte ikke fremlægger disse beviser, påstår sagsøger, at det lægges til grund, at der sker
moderation af ytringer med en politisk skævvridning til følge, hvilket indebærer vilkårlig politisk
kontrol til Meta Platforms, jf. retsplejelovens § 298, stk. 2, jf. § 344, stk. 2.
Til opfyldelse af retsplejelovens § 300 skal det anføres, at Meta Platforms ifølge Business Insider i
øjeblikket beskæftiger over 15.000 indholds-moderatorer. Alene af denne grund må det lægges til
grund, at der må være interne træningsmanualer og retningslinjer for disses arbejde.
Om moderatorer:
https://www.businessinsider.com/facebook-content-moderator-quit-with-blistering-letter-citingtrauma-2021-4
Om reduceret distribution:
https://transparency.fb.com/da-dk/enforcement/taking-action/lowering-distribution-of-problematiccontent/
3.
Interne dokumenter som klarlægger retningslinjerne for indholdsmoderation vedrørende Tommy
Robinson / Islamkritik, samt dokumenter, der viser, hvor mange opslag, der er blevet begrænset
vedrørende denne person.
Hvis sagsøgte ikke fremlægger disse beviser, påstår sagsøger, at det lægges til grund jf.
retsplejelovens § 298, stk. 2, jf. § 344, stk. 2., at der sker generel udelukkelse og moderation af
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opslag som blot nævner “Tommy Robinson” og at dette indebærer vilkårlig politisk kontrol fra
Meta Platforms side.
Til opfyldelse af retsplejelovens § 300 skal det anføres, at der sker generel udelukkelse af politisk
debat om et spørgsmål af generel offentlig interesse. Det antages, at Meta Platforms er i besiddelse
af disse dokumenter. I modsat fald, må det lægges til grund, at der sker udelukkelse på et vilkårligt
grundlag.

Lars Borring (H)
Ved
Advokatfuldmægtig Rasmus Munch Søndergaard

