
RETTEN PÅ FREDERIKSBERG  
RETSBOG 

 

Den 19. marts 2020 holdt Retten på Frederiksberg møde i retsbygningen. 

 

Dommer Dan Bjerring behandlede sagen. 

 

Sag BS-6619/2019-FRB 

 

 

Copyright Management Services Ltd. 

(advokat Jeppe Brogaard Clausen) 

 

mod 

 

A 

(advokat Hanne Rahbæk) 

 

 

Ingen var tilsagt eller mødt. 

 

Copyright Management Services Ltd. (CMS) har indleveret meddelelse af 17. 

marts 2020, hvoraf fremgår, at CMS hæver sagen, og at parterne overlader det til 

retten at træffe afgørelse om sagens omkostninger. 

 

Retten bemærkede, at A skal anses for at have vundet sagen, og at det skal på-

lægges CMS at betale fulde sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 314. 

 

Ved fastsættelsen i medfør af retsplejelovens § 316, stk. 1, af det passende beløb 

til erstatning af udgifter til advokatbistand til A, skal der lægges vægt på sagens 

værdi, omfang og karakter. 

 

Retten bemærker om sagens omfang og karakter, at CMS – uanset, at det var 

åbenbart, at det i sagen fremsatte krav ved sagens anlæg var forældet – valgte at 

anlægge sagen og at fastholde denne, også efter modtagelsen af retsbøgerne af 



2 

13., 23. og 31. januar og 16. februar 2020 samt i 14 dage efter modtagelsen af rets-

bogen af 3. marts 2020. CMS valgte endvidere at protestere mod, at spørgsmålet 

om forældelse blev udskilt til særskilt behandling. 

 

CMS’ forhold og sagens karakter nødvendiggjorde på den baggrund, at retten 

måtte løfte sagen ud af småsagsprocessen, meddele A advokatpålæg og beskikke 

ham en advokat i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt. 

 

Retten bemærker herved, at CMS – selv om kravet var åbenbart forældet – til 

støtte for kravet fremlagde i alt 22 bilag, og at A som følge af stævningen så sig 

nødsaget til at fremlægge 14 bilag. 

 

A’s bilag og de processkrifter, han har indleveret, har – ud over andre relevante 

juridiske og bevismæssige spørgsmål – rejst spørgsmål i forhold til, hvilket sel-

skab CMS i realiteten er, og hvem CMS samarbejder med, og herunder om Pa-

trick Achaches forhold til det selskab, MaverickEye UG, der har leveret det eneste 

angivelige bevis i sagen. A har i den forbindelse også rejst spørgsmål om CMS’ 

økonomiske forhold og om, hvorvidt selskabet reelt har adresse, som anført i 

stævningen, på Berkeley Square 43 i London. 

 

Hvis kravet ikke havde været forældet, må det umiddelbart antages, at disse for-

hold skulle have været belyst nærmere og eventuelt ville være indgået i rettens 

vurdering af troværdigheden og pålideligheden af de af CMS fremlagte beviser 

for kravets berettigelse og størrelse, herunder også i lyset af, at det i den ekspert-

rapport af 10. oktober 2018 (udarbejdet af Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet), som CMS selv har fremlagt i en lang række af de øvrige tilsvarende 

sager, som CMS har anlagt, konkluderes, at der ikke – som ellers hævdet af CMS 

også i nærværende sag – kan sættes lighedstegn mellem den såkaldte ”swarm-

size” og antallet af ”delinger” af en fil i et BitTorrent netværk, ligesom det kon-

kluderes, at de af CMS i øvrigt fremlagte oplysninger ikke uden videre er egnede 

til at sige noget om antallet af ”delinger”. Det kan heller ikke udelukkes, at 

spørgsmålet om CMS’ forhold også skulle have været belyst nærmere sammen-

holdt f.eks. med den i en artikel i mediet K-News den 17. januar 2020 fremkomne 

oplysning om, at Patrick Achache angiveligt har overdraget CMS til en skønheds-

dronning på Filippinerne. 

 

Der kan således ikke ses bort fra muligheden af, at de af A fremlagte bilag, sam-

menholdt med andre oplysninger, ville have været af betydning i forbindelse 

med en eventuel yderligere realitetsbehandling af sagen. 

 

Sagen har herefter – i forhold til sagens værdi – haft et betydeligt omfang og en 

betydelig grad af kompleksitet. 
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Den beskikkede advokat, advokat Hanne Rahbæk, har på den ovenfor nævnte 

baggrund som følge af CMS’ forhold og sagsførelse været nødsaget til i et vist 

omfang at gennemgå og forholde sig til samtlige sagens dokumenter og problem-

stillinger og ikke blot spørgsmålet om forældelse. Dette skal indgå ved fastsæt-

telsen af advokat Hanne Rahbæks salær. 

 

Efter en samlet vurdering kan beløbet til erstatning af udgifter til advokatbistand 

herefter passende fastsættes til 12.500 kr., inklusiv moms. Beløbet skal, som følge 

af, at advokat Hanne Rahbæk er beskikket i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 

3, 2. pkt., betales til statskassen. 

 

Retten bestemte på denne baggrund, at Copyright Management Services Ltd. in-

den 14 dage skal betale 12.500 kr. i sagsomkostninger til statskassen. 

 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

Sagen sluttet. 


