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S T Æ V N I N G 
(21. 06.20) 

sagsøger: 
Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl 

Brogade 2 
4990 sakskøbing 

indstævner Jeg herved 

sagsøgte: 
Jørn Rasmussen 

pi leall e 5 
4760 vordingborg 

til at møde i Retten l Nyk. Falster, hvor sagsøger nedlægger 
følgende påstand: 

1) sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267, stk. 1. 

2) Følgende æresfornærmende sigtelser, fremsat af sagsøgte l 
sjællandske medier den 12.05.20, kendes ubeføjede: 

e) "Her kæmpede hans rors varer, Bjarne Corvinius Klintbøl, 
ikke ror at rå ham tr tkendt, men ror at rå den bøde på 2000 
kroner nedsat, som anklagemyndigheden ville have Jørn 
Rasmussen ti l at beta le om måneden, indti l han på lovlig 
vis rår rået tømt sin tank" 

b) "Mi n rorsvarer og jeg trak i kke på samme hamme l". 

ej Jørn Rasmussen oplyser til sjællandske, at han vil anke 
dommen til østre Landsret. Men det bliver ikke med samme 
rors varer, ror det var i te lae Jørn Rasmussen "en 
ka tas tro re "". 

3) sagsøgte ti l p l i gtes at foran l edi ge, at i ndho l det i bi l ag 2 
slettes / fjernes fra internettet; jf. strfl. § 271. 

4) sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en godtgørelse på op 
til kr. 49.999,-, jf. Erstatningsansvarslovens § 26. 
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sagsfremstilling: 

sagsøger har som advokat ydet juridisk bistand som privat antaget 
forsvarer i et straffesag, som anklagemyndigheden ved sydsjællands 
og Lolland-Falsters politi under j.nr. ss 1-6617/2019, havde 
anlagt mod sagsøgte. 

Under retssagen - der fandt sted ved Retten i Nyk. Falster den 7. 
maj 2020 kl. 13 - gav saosøper møde sammen med sagsøgte. Under 
sagen blev der nedlagt pas tand om frifindelse for de af 
anklagemyndigheden nedlagte påstande om straf for sagsøgte. 

I forbindelse med retssagen havde sagsøgte kontakt til en 
journal i st fra sjæll andske medi er og udenfor retsbygni ngen bl ev 
der taget et foto af sagsøgte, der ses på bilag 2. 

Et par dage efter retsmødet bragte sjællandske Medier en artikel 
skrevet af journalist J. C. Borre Larsen; jf. bilag 2. 

I artiklen blev sagsøgte citeret for følgende udtalelser a - c: 

a) "Her kæmpede hans rors varer? Bjarne Corvinius «l intbe l, 
ikke ror at rå ham fr ikendr, men ror at rå den bøde på 2000 
kroner nedsat? som anklagemyndigheden ville have Jørn 
Rasmussen ti l at beta le om måneden? indti l han på lovlig 
vis rår Fået: tømt sin tank" 

b) "Min rorsvarer og jeg trak ikke på samme hammel". 

e) Jørn Rasmussen oplyser ti l sjæl l andske, at han vi l anke 
dommen ti l østre Landsret. Men det bliver ikke med samme 
rors varer? ror det var irølge Jørn Rasmussen "en 
ka tas tro re "". 

på trods af, at sjæll andske Medi er havde kendskab ti l sagsøgers 
navn, forretni ngsadresse, e-mail ogtlf.nr . forsøgte sjællandske 
Medier ikke at indhente en kommentar til de i artiklen den 
12.05.20 citerede udtalelser fremsat af sagsøgte. 

sagen forholdt sig således, at sagsøger - efter forudgående aftale 
med sagsøgte - mandag den ll. maJ 2020 fremsendte kopi af den af 
retten afsagte dom til sjællandske Medier. 

Udover den journalistiske omtale i sjællandske Medier har sagsøgte 
tillige haft kontakt til Folketidende, der den 22. maj 2020 bragte 
en artikel om den føromtalte straffesag mod sagsøgte. 

Artiklen fra Folketidende fremlægges som bilag 4 og klogeligt nok 
er sagsøgers navn i kke nævnt i arti kl en. Det er dog sagsøgers 
opfattelse, at et stort antal læsere både læser Sjællandske Medier 
og Folketidende og derfor udmærket "kan lægge to og to sammen", og 
dermed få vished for hvilken lokal advokat - der iflg. sagsøgtes 
o~fattelse - ikke har varetaget sit forsvarerhverv på forbilledlig 
V1S. 

jornr
Fremhævning

jornr
Fremhævning
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rflg. indholdet i Folketidendes artikel bragt den 22. maj 2020 kan 
direkte urigtige oplysninger læses i artiklen: 

"De v idner, jeg gerne vi l le have indka ldt vi l le han (= sagsøger) 
ikke gå med til. og det vigtigste vidne ville han ikke have". 

Den korrekte udlægning af sandheden er den, at sagsøgte ville føre 
tre vidner i retssagen og at anklagemyndigheden ikke ville tillade 
vidneførsel overhovedet. sagsøger forelagte vidneførslen f.s.v.a. 
de to af vidnerne for retten, der herefter tillod vidneførsel af 
to centrale vidner i straffesagen. 

F.s.v.a. det tredje vidne frarådede sagsøger sagsøgte at indkalde 
dette vi dne, i det vi dnet havde en nuværende ansætte l se i 
vordingborg kommunes miljøafdeling, og derved direkte ville skade 
sagsøgtes mulighed for en frifindelsesmulighed under sagens 
behandling i retten. 

Anbringender: 

Det gøres gældende, 

- at sagsøgte var i ond tro omkring sagens rette sammenhæng og 
dermed indholdet af de udtalelser, der blev fremsat overfor 
journalist J.C. Borre Larsen og efterfølgende bragt i 
sjællandske Medier. 

- At sagsøgte - der har en fremtrædende rolle i lokalsamfundet 
- måtte være klar over hvilken skadevirkning de i bilag 2 og 
bilag 4 fremsatte udtalelser havde i relation til sagsøgers 
omdømme som advokat i samme lokal samfund. 

- At de i bilag 2 fremsatte udtalelser er fremsat mod bedre 
vidende, idet sagsøger har brugt 11,65 timer på sagen; 
herunder afholdt 4 mødet med sagsøgte udover et utal af 
tlf.samtaler med sagsøgte m.v. 

- at det er en skærpende omstændighed, at udtalelserne er 
fremsat i en regi ona l avi s og sål edes har opnået en opti mal 
udbredelse i lokalsamfundet. 

- At det har en ubeti nget skadevi rkni ng for sagsøgers 
advokatvirksomhed, at de i bilag 2 og bilag 4 citerede, 
ukorrekte og værdiladede oplysninger, er fremsat i 
sjællandske Medier og Folketidende, idet sagsøger driver 
advokatvirksomhed i sakskøbing og således har et stort antal 
verserende straffesager hvor klienterne i disse straffesager 
kan se med mi s t ro pa de ci te rede nedsættende op l ysni nge r om 
sagsøgers person. 

Dokumenter: 

Som bilag fremlægges følgende dokumenter: 

jornr
Fremhævning
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1) oversigt og datering af artikler bragt i sjællandske Medier. 

2) Artikel bragt i Sjællandske Medier den 12. maj 2020. 

3) E-mail sendt fra journalist claus vilhelmsen til sagsøger den 
07.05.20 

4) Artikel bragt i Folketidende den 22. maj 2020. 

processuelle meddelelser: 

sagsøger forbeholder sig et til at fremkomme med yderligere 
påstande, anbringender og bevisførelse i sagen. 

Momsregistrering: 

sagsøger er momsregistreret. 

5akSkøbing'\{~.f~~ni 2020. 

Bja~~rViniUS Klintbøl 
advokat 


