
 

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

w ww

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven
andre love (Bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda

af offentlige ydelser til fremmedkrigere m

Sagsnummer 2016
1. Indledning: 

Retspolitisk Forening skal for god ordens skyld indl
som formentlig alle andre, finder det væsentligt at bekæmpe enhver form for terrorisme og 
radikalisering, der kan føre til alvorlige lovovertrædelser
i straffelovens kapitlerne 12 og 13. 
Endelig er der ikke foretaget nogen bedømmelse af forslagets menneskeretlige aspekter
angår blokering af hjemmesider og udbredelse af propaganda
terrororganisation mv. 

 
2. Foreningens bemærkninger til de enkelte bestemmelser:

 
2.1 §1 nr. 1-8. Foreningen finder det vigtigt

fastlægges programmer, der forebygger ny ligeartet kriminalitet
 

2.2 §1 nr. 9. Det anføres i bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse (s
”udbredelse af propaganda vil efter omstændighederne kunne udgøre en
straffelovens § 114 e. Dette er slået fast i retspraksis i to
omfattende og systematisk udbredelse af propaganda
taget stilling til, hvor udbredelsen
Forenings kursivering), og forarbejderne til bestemmelsen
nærmere”. 
Udbredelse af propaganda er altså allerede omfattet af de gældende bestemmelser
forekommer uheldigt, at grundlaget for den foreslåede bestemmelse er fastlagt ved det 
meget uklare kriterium ”mindre omfattende omfang”
års fængsel tages i betragtning
af forherligende materiale til 5
samme personkreds? Hvorledes vil politiet kunne bevise det nødven
materialet hævdes benyttet i en studiekreds eller lignende for objektivt at undersøge
hvorledes eksempelvis IS kommunikerer?
forslaget. 
 

2.3 § 2. Den foreslåede bestemmelse giver grundlag fo
er grund til at antage, at der fra hjemmesiden foretages overtrædelse af straffeloven
denne affattelse af lovteksten må det antages
udvides ganske væsentligt, 

R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G 
w ww. r e t s p o l i t i k . d k 

 

HØRINGSSVAR 
 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige 
andre love (Bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, blokering af hjemmesider

af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v.) 

Sagsnummer 2016-731-0069 

Retspolitisk Forening skal for god ordens skyld indledningsvis bemærke, at foreningen i det hele
finder det væsentligt at bekæmpe enhver form for terrorisme og 

der kan føre til alvorlige lovovertrædelser, herunder overtrædelser af bestemmelserne 
 

Endelig er der ikke foretaget nogen bedømmelse af forslagets menneskeretlige aspekter
angår blokering af hjemmesider og udbredelse af propaganda, der fremmer virksomheden for en 

ger til de enkelte bestemmelser: 

Foreningen finder det vigtigt, at der som led i prøveløsladelsesvilkårene kan 
der forebygger ny ligeartet kriminalitet. 

Det anføres i bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse (s. 93)
”udbredelse af propaganda vil efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af 

Dette er slået fast i retspraksis i to sager, hvor der var tale om 
de og systematisk udbredelse af propaganda. Der ses derimod ikke i retspraksis 

hvor udbredelsenhar haft et mindre omfattende omfang (Retspolitisk 
og forarbejderne til bestemmelsen omtaler ikke spørgsmålet 

Udbredelse af propaganda er altså allerede omfattet af de gældende bestemmelser
at grundlaget for den foreslåede bestemmelse er fastlagt ved det 

meget uklare kriterium ”mindre omfattende omfang”, navnlig når strafferammen på
års fængsel tages i betragtning. Er ”mindre omfattende omfang” eksempelvis fremsendelse 
af forherligende materiale til 5-10 personer? Eller manuel distribution af materiale til den 
samme personkreds? Hvorledes vil politiet kunne bevise det nødvendige forsæt
materialet hævdes benyttet i en studiekreds eller lignende for objektivt at undersøge
hvorledes eksempelvis IS kommunikerer? Foreningen henstiller, at bestemmelsen udgår af 

Den foreslåede bestemmelse giver grundlag for blokering af hjemmesider
at der fra hjemmesiden foretages overtrædelse af straffeloven

denne affattelse af lovteksten må det antages, at politiets virksomhed på dette område 
 idet kriminalitetskriteriet i bestemmelsen blot angives som 

 

 

retsplejeloven og forskellige 
blokering af hjemmesider, stop 

at foreningen i det hele, 
finder det væsentligt at bekæmpe enhver form for terrorisme og 

herunder overtrædelser af bestemmelserne 

Endelig er der ikke foretaget nogen bedømmelse af forslagets menneskeretlige aspekter for så vidt 
der fremmer virksomheden for en 

at der som led i prøveløsladelsesvilkårene kan 

93), at 
overtrædelse af 

hvor der var tale om 
Der ses derimod ikke i retspraksis 

(Retspolitisk 
omtaler ikke spørgsmålet 

Udbredelse af propaganda er altså allerede omfattet af de gældende bestemmelser, og det 
at grundlaget for den foreslåede bestemmelse er fastlagt ved det 

navnlig når strafferammen på op til 6 
Er ”mindre omfattende omfang” eksempelvis fremsendelse 
10 personer? Eller manuel distribution af materiale til den 

dige forsæt, såfremt 
materialet hævdes benyttet i en studiekreds eller lignende for objektivt at undersøge, 

at bestemmelsen udgår af 

r blokering af hjemmesider, såfremt der 
at der fra hjemmesiden foretages overtrædelse af straffeloven. Med 

at politiets virksomhed på dette område 
idet kriminalitetskriteriet i bestemmelsen blot angives som 
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overtrædelse af straffeloven. Dette er Justitsministeriet da også opmærksom på, når det i 
bemærkningerne (s. 50) anføres:” Justitsministeriet er opmærksom på, at bestemmelsen til 
trods herfor fortsat potentielt vil kunne finde anvendelse på et meget stort antal sager. 
Politiet forudsættes derfor at foretage en vurdering af, om ressourceforbruget ved indgrebet 
står mål med lovovertrædelsens grovhed, og om indgrebet er egnet i det konkrete tilfælde”. 
Forslaget er efter bemærkningerne typisk rettet mod udenlandske hjemmesider, der i et 
eller andet omfang opfordrer til terrorvirksomhed. Men efter bestemmelsens ordlyd 
omfatter den tillige alle opslag på en hjemmeside, der eksempelvis opfordrer til afbrænding 
af asylcentre, racistiske udtalelser og andre hadforbrydelser. 
 
Uanset at der skal foretages en proportionalitetsafvejning, inden der træffes afgørelse om 
blokering, er den foreslåede bestemmelse et udtryk for muligheden for et omfattende og 
alvorligt indgreb i ytringsfriheden. Det er ovenfor påpeget, at en vurdering af lovforslagets 
menneskeretlige aspekter er helt fraværende, hvilket er både påfaldende og aldeles 
diskvalificerende for forslaget. Bemærkningerne bør derfor tilføjes en sådan vurdering. 
Hvis bestemmelsen skal opretholdes i lovforslaget, bør den begrænses kun at omfatte de i 
straffelovens kapitel 12 og 13 omhandlede forbrydelser. 
 

2.4 § 3. Foreningen har ingen bemærkninger. 
 

2.5 §§ 4-15. Inddragelse af pensioner, sociale ydelser m.m. Foreningen finder det rimeligt, at 
politiet ved afgørelse om pasinddragelse i henhold til paslovens § 2 stk. 1. nr. 4, underretter 
de for udbetaling af ydelserne relevante myndigheder, såfremt disse ydelser i forvejen efter 
den gældende lovgivning ikke lovligt kan kræves udbetalt ved ophold i udlandet uanset 
opholdets formål. Det må herefter være op til de myndigheder og organisationer, der 
træffer afgørelse om tildeling af ydelserne, at bedømme, hvorvidt begrundelsen for 
pasinddragelsen har en sådan styrke, at den berettiger til inddragelse af ydelsen. Denne 
opfattelse udspringer af det forhold, at udbetaling af sociale ydelser, dagpenge m.m. ofte 
udgør forsørgelsesgrundlaget for flere personer end modtageren. Afgørelse om inddragelse 
af ydelserne vil således typisk ramme flere personer end den person, hvis pas er inddraget, 
og som stadig opholder sig i Danmark. 
 
Særligt om forslagets §§12 og 14 bemærkes, at da disse ydelser tilkommer barnet eller den 
unge og har til hensigt at sikre disses forsørgelse, bør bestemmelsen udgå af forslaget, 
medmindre ydelserne angår mindreårige, hvis pas er inddraget i henhold til paslovens § 2 
stk.1. nr. 4. 
 
Foreningen har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget. 

 

København, den 7. februar 2017 

 
Bjørn Elmquist Leif Hermann 
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