
DRF Høringsvar om forslag til ændring af 
staffeloven, 19. september 2005 
Udtalelse fra Dansk Retspolitisk Forening vedrørende ændring af staffelovens § 81. 

  

D A N S K  R E T S P O L I T I S K  F O R E N I N G

Justitsministeriet 

Lovafdelingen 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K.                                                                              - 19. september 2005 

  

------------------------------------------------------------------------ 

  

D A N S K  R E T S P O L I T I S K  F O R E N I N G

UDTALELSE 

fra 

Dansk Retspolitisk Forening 

Vedr. 

Justitsministeriets høring over udkast til forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpede 
regler om strafudmåling for forbrydelser begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i 
den offentlige debat). (Forslagets § 1) 

Forslaget går ud på, at der i straffelovens § 81 om strafudmåling (strafskærpende omstændigheder) 
indsættes et nyt nr. 7 med ordlyden "7) at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer 
i den offentlige debat" nr. 7-11 bliver herefter nr. 8-12. 

Indledningsvis bemærkes, at Dansk Retspolitisk Forening (DRF) naturligvis har sympati for at 
beskytte ytringsfriheden gennem et særligt værn imod, at personer, der offentligt (herunder f.eks. 
også ved foredrag og undervisning) ytrer sig kritisk om politiske, religiøse og lignende 
samfundsmæssige spørgsmål, udsættes for trusler eller vold m.v. :Man har bemærket sig, at der 
efter forslagets bemærkninger netop alene er tale om beskyttelse af lovlige ytringer, d.v.s., at 

http://www.retspolitik.dk/


injurier eller ytringer af racistisk eller lignende diskriminerende karakter, der indebærer 
overtrædelse af straffeloven, ikke tænkes beskyttet efter den foreslåede bestemmelse. 

DRF er imidlertid betænkelig ved, at forslaget indebærer endnu en opkriminalisering, om end kun i 
kraft af indførelse af en ny strafskærpende omstændighed. 

DRF finder yderligere strafskærpelser uønskelige, om end kun i kraft af indførelse af en ny 
strafskærpende omstændighed, og finder det generelt tvivlsomt, om den foreslåede bestemmelsen 
overhovedet vil være egnet til at opnå det påtænkte formål. 

Det kan her over for indvendes, at forslaget først og fremmest har symbolsk betydning som en 
tilkendegivelse af en samfundsmæssig holdning, der ønskes fremsat uden at positive resultater i 
omverdenen måtte forekomme sandsynligt. DRF finder imidlertid generelt, at signallovgivning – 
også af den her angivne karakter – er uheldig og på uønskelig måde kan bidrage til en general 
hævelse af strafniveauet i Danmark. 

Ud fra disse betragtninger kan DRF derfor ikke anbefale forslaget. 

  

På vegne af DRF, København 5. september 2005 

  

Bjørn Elmquist                       Jørgen Jepsen 

Formand                                Bestyrelsesmedlem 
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