
NYT	FRA	STRAFFERETTEN
NORDISKE	RAPPORTER

DANMARK

B I R G I T  F E L D T M A N N
.



Danmark 

“Strafferetten afspejler som intet andet tidens syn på mennesket og samfundet”

Tre korte indblik i dansk lovgivning, praksis & debatter…
• Digitale krænkelser
• Radikalisering og terror
• Forvaring

Og nogle konklusioner…?



Danmark 
Digitale krænkelser

• Fokus i offentligheden (stikord ”hævnporno”)

• 1.05.2017: Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser 
(Betænkning nr. 1563/2017)

• Baggrund bl.a. ”Se og Hør sagen”
-> Ansat hos IBM/nets
-> Chefredaktør



Danmark 
Digitale krænkelser

• ”Se og Hør sagen” (dom af 24.11.2016)
-> Ansat hos IBM/nets (1 år, 6 måneder ubetinget)
-> Chefredaktør (1år, 3 måneder, heraf 3 måneder ubetinget, resten betinget 
med samfundstjeneste - medvirken)

§ 263. (…) Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der 
uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er 
bestemt til at bruges i et informationssystem. 
Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre 
sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller 
under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 
6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om 
overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.(…)



Danmark 
Digitale krænkelser

• 1.05.2017: Straffelovsrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser 
(Betænkning nr. 1563/2017)
-> generelt om æreskrænkelser og privatlivets fred
-> særlig fokus på nye teknologier m.v.

• Forslår ingen væsentlige ændringer…
• Dog to undtagelser: 
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Digitale krænkelser
• Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser (Betænkning nr. 

1563/2017)
To forslag: 
1) ny bestemmelse om uberettiget at registrere en persons færden ved 
hjælp af en gps eller et andet lignende apparat. 
2) Strafskærpelse af § 264 d.
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget 
videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold 
eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der 
åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder 
også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
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“Strafferetten afspejler som intet andet tidens syn på mennesket og samfundet”

Tre korte indblik i dansk lovgivning, praksis & debatter…
• Digitale krænkelser
• Radikalisering og terror
• Forvaring

Og nogle konklusioner…?



Danmark 
Radikalisering og terror
Norges Rigsadvokat ”Tiltag mod terror som lakmustest…”

• Radikalisering og terror som fokusområde

• En række lovinitiativer & tiltag (både præventiv og repressiv)
• Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”



Danmark 
Radikalisering og terror
Norges Rigsadvokat ”Tiltag mod terror som lakmustest…”

• Oktober 2016: Regeringen udgiver en national handleplan ”Forebyggelse 
og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering”

• + en række lovændringer på forskellige områder…



Danmark 
Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”

1) Medvirken til terror i København 
Kendelse afsagt den 27. september 2016 af Københavns Byret i sag SS 1-
23681/2015.



Danmark 
Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”
1) Medvirken til terror i København 

Kendelse afsagt den 27. september 2016 af Københavns Byret i sag SS 1-
23681/2015.’

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til
at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller 
udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage 
eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands 
eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, 
økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende 
handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den 
begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:
1) Manddrab efter § 237 (…) 



Danmark 
Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”
1) Medvirken til terror i København 

Kendelse afsagt den 27. september 2016 af Københavns Byret i sag SS 1-
23681/2015.’

§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved 
tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for 
den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet 
forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er 
mislykkedes.
(…)

=> Frifindelse for medvirken….
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Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”

2) ”Kundby pigen” Dom afsagt den 18. maj 2017
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Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”

2) ”Kundby pigen” Dom afsagt den 18. maj 2017

§ 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, 
straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.
Stk. 2. Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når
forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt.
Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for 
lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder.
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Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”
2) ”Kundby pigen” Dom afsagt den 18. maj 2017
“Vedrørende forsøg på terrorisme har samtlige dommere og nævninger fundet den tiltalte i Kundby-sagen skyldig ved at 
have forsøgt at fremstille en bombe for at udføre et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i 
København.
Retten har bl.a. lagt vægt på den nu 17-åriges indkøb af kemikalier i forskellige Matas forretninger sammenholdt med 
hendes tidligere forklaringer om formålet hermed og på indholdet af håndskrevne sedler. Retten har endvidere lagt 
vægt på hendes mange søgninger på internettet, herunder om fremstilling af sprængstof og om Carolineskolen, hendes 
korrespondance om bombeangreb og beskederne til en tidligere elev på Sydskolen samt hendes samtale med en 
tidligere lærer. Ved vurderingen er det også indgået, at pigens indkøb af kemikalier har en tidsmæssig sammenhæng 
med hendes internetsøgninger.
Retten har tillige fundet det bevist, at sprængningerne ikke blev gennemført, fordi den nu 17-årige ikke modtog en ordre 
om angrebet på Sydskolen, og fordi hun forinden angrebet mod Carolineskolen blev anholdt af politiet den 13. januar 
2016. Under de foreliggende omstændigheder, hvor hendes hensigt til at foretage bombeangreb var uændret, har det 
ikke kunnet føre til en anden vurdering, at det ikke var lykkedes hende at fremstille TATP inden festen på Sydskolen
den 8. januar 2016.
Forsøg på at udføre bombesprængninger mod Sydskolen og Carolineskolen udgør efter rettens vurdering utvivlsomt 
forsøg på terrorisme, der er omfattet af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, og 7, idet sådanne handlinger, der omfatter 
drab på skoleelever, er egnede til at skræmme befolkningen i alvorlig grad og medføre ødelæggelse og destabilisering 
af grundlæggende samfundsmæssige strukturer“.



Danmark 
Radikalisering og terror
Nogle sager, som bl.a. rejser ”klassiske strafferetlige spørgsmål”

2) ”Kundby pigen” Dom afsagt den 18. maj 2017

Efter skyldkendelsen: Spørgsmål om sanktion…
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Forvaring

• Kom bl.a. i mediernes fokus i forbindelse med sagen om ”Kundby-pigen”
• Lovændring i 1973: snævre grænser for forvaring.
• Traditionelt ca. 2-3 forvaringsdomme per år… MEN

-> 2009: 5 
-> 2010: 5 
-> 2011: 6
-> 2012: 5

• Hvorfor stigning?
-> Lovændring i 1997: formålet var anvendelse ”i lidt videre omfang” & ”en mindre 
lempelse af betingelserne i straffelovens § 70” 
-> Bliver de dømte mere farlige? 
-> Ændres opfattelsen af farlighed? 
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Forvaring
§ 70. En person kan dømmes til forvaring, hvis
1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, 
trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de 
nævnte forbrydelser, og *kriminaliteteskrav*
2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, 
herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder 
nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og *farlighedskrav*
3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge 
denne fare. *nødvendighedskrav*

NB: Forvaring kræver som udgangspunkt tilregnelighed = ikke § 16 (dog 
undtagelse…)
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Forvaring
§ 70. (…)
Stk. 2. En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis
1) han findes skyldig i voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller i
forsøg herpå, og
2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans
person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder
væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og
3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge
denne fare.



Danmark 
Forvaring
§ 72.
Det påhviler anklagemyndigheden at påse, at en foranstaltning efter 
§§ 68, 69 eller 70 ikke opretholdes i længere tid og videre omfang end 
nødvendigt.
Stk. 2. Bestemmelse om ændring eller endelig ophævelse af en foranstaltning 
efter §§ 68, 69 eller 70 træffes ved kendelse efter anmodning fra den dømte, 
bistandsværgen, anklagemyndigheden, institutionens ledelse eller 
kriminalforsorgen. Anmodning fra den dømte, bistandsværgen, institutionens 
ledelse eller kriminalforsorgen fremsættes over for anklagemyndigheden, der 
snarest muligt indbringer spørgsmålet for retten. Tages en anmodning fra den 
dømte eller bistandsværgen ikke til følge, kan ny anmodning ikke fremsættes, 
før der er forløbet et halvt år fra kendelsens afsigelse.
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Forvaring

=> Afsones i Herstedvester Fængsel (Anstalten ved Herstedvester)

• I 1997 var den gennemsnitlige afsoningstid for en forvaringsdømt er 7 år og 
10 måneder.

• 2007-2011: den gennemsnitlige afsoningstid var 14 år og 7 måneder.  
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Anvendelse af forvaring 1

• 18.5.2017: Ingen forvaring for ”Kundby-pigen”; 6 års fængsel for forsøg på 
terror.

=> ung alter, hendes skrøbelige tilstand, ikke særlig fremskridet
forsøg…
=> forvaring anses ikke som ”påkrævet” for at forebygge 
fare(nødvendighedskrav)

• Retorikken omkring sagen …”the winner takes it all”...?
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Anvendelse af forvaring 2
HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 (Sag 4/2017)
Baggrund: T var dømt for flere meget grove seksualforbrydelser i form af bl.a. 
medvirken til andre personers voldtægt mv. af børn under 12 år, herunder 
spædbørn, begået over en årrække. Mentalerklæringen, herunder den psykologiske 
erklæring, samt Retslægerådets udtalelse viser, at T er til fare for andre, og at der 
er en væsentlig risiko for gentagelse. En tidsbestemt fængselsstraf vil ifølge 
Retslægerådet ikke være tilstrækkelig til at forebygge denne risiko, og anser 
forvaring derfor for påkrævet. 
NB: Frifundet for nogle af de alvorligste forhold. Ikke tidligere straffet. 

=> Spørgsmål er tidligere kriminalitet et krav…?
=> Hvornår er forvaring “påkrævet” for at forebygge faren...?
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Anvendelse af forvaring 2
HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 (Sag 4/2017)
Henvisning til forarbejderne til 1997-ændring:
• ”navnlig” udgik af af farlighedskravet, ligesom ordet ”nærliggende” i samme bestemmelse 

ændres til: ”væsentlig”. 
=> Det indebærer, at en ”væsentlig fare” ikke altid vil være ”nærliggende”, mens en 
”nærliggende fare” altid forudsættes at være ”væsentlig”. 

• ”I dag er det ofte først ved tiltaltes tredje dom for seksualforbrydelser, at anvendelse af 
forvaring kommer på tale. Fremover bør forvaring kunne komme på tale også ved anden 
dom, hvor grovheden af den seneste seksualforbrydelse eller antallet af forhold under 
denne straffesag sammenholdt med oplysninger om tiltaltes aktuelle farlighed taler for en 
tidsubestemt foranstaltning, hvor der bliver mulighed for ved behandling at modvirke 
risikoen for gentagelse. 
Det skal heller ikke være udelukket at idømme forvaring allerede første gang en person 
tiltales for grove seksualforbrydelser, hvis der efter oplysningerne om tiltaltes person er 
betydelig risiko for gentagelse, som bør forhindres.” 
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Anvendelse af forvaring 2
HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. maj 2017 (Sag 4/2017)
Højesterets begrundelse og resultat 
”Sagens hovedspørgsmål er, om betingelserne i straffelovens § 70, stk. 2, for at 
dømme T til forvaring er opfyldt. Han er ikke tidligere dømt for seksualforbrydelser, 
men er i 2010 straffet med fængsel i 6 måneder for bl.a. vold af særlig rå og brutal 
karakter og for frihedsberøvelse. 
Det fremgår af forarbejderne til § 70, stk. 2, at det ”ikke [skal] være udelukket at 
idømme forvaring allerede første gang en person tiltales for grove 
seksualforbrydelser, hvis der efter oplysningerne om tiltaltes person er betydelig 
risiko for gentagelse, som bør forhindres.” Højesteret finder, at disse 
bemærkninger må forstås sådan, at det i sager, hvor den tiltalte ikke tidligere 
er dømt for en alvorlig seksualforbrydelse, må kræves, at de begåede forhold 
og oplysningerne om tiltaltes person i særlig høj grad giver grundlag for at 
antage, at der er en risiko for gentagelse, som gør forvaring påkrævet.

T dømmes til forvaring.
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Generelle tendenser

Stikord: politisering af strafferet…

POLITIKEN 29.05.2002
”Politikerne filer på straffeloven som aldrig før    

Når VK-regeringens voldspakke bliver vedtaget på fredag, har politikerne på bare to et halvt år 
vedtaget lige så mange ændringer af straffeloven, som man tidligere var et helt tiår om at gennemføre. 
Det viser en gennemgang af loven, som Ritzau har foretaget. 
Folketingets og ministrenes iver efter at file på straffeloven er for alvor slået igennem i løbet af de 
seneste 10 år under Nyrup-regeringen. 
I halvfjerdserne vedtog Folketinget således 16 straffelovsændringer og i firserne 13. Halvfemserne 
tegner sig for i alt 22. Og bare to et halvt år inde i det nye årti er lovgiverne allerede oppe på hele 17 
ændringer. »
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Generelle tendenser

Stikord: politisering af strafferet

• Information 12.06.2008
Straffen skærpes, kriminaliteten er den samme

“Politikerne strammer straffeloven som aldrig før. Udviklingen startede 
allerede under Nyrup-regeringen og er kun accellereret yderligere siden 
regeringsskiftet. Men i dag er danskernes risiko for at ende som ofre ikke 
større, end den var for 20 år siden, siger en af Danmarks fremmeste 
eksperter på området. Også danskernes bekymring for kriminalitet er 
faldet, mener Britta Kyvsgaard, chef for Justitsministeriets 
Forskningsenhed.”

…og det er ikke blevet mindre...
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Generelle tendenser

Stikord: politisering af strafferet
• Quo vadis?

Danmark: 
-> Klar tendens til ”mere straf” (i forskellige varianter…)
-> Strafferet for at vise handlekraft (gerne baseret på enkeltsager...)
-> Strafferet baseret på følelser, frem for viden
-> “Symbolisk strafferet”
-> Diskussion om menneskerettigheder (spørgsmål, om at går helt til grænsen og 
om vi ”skal tilbage til kernen…”)

Fundamentet af straffesystemet: klogskab, retfærdighed, tilbageholdenhed og
stryke…?
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Generelle tendenser

Quo vadis…?

Norges Rigsadvokat: Anklagemyndighedens centrale opgave: “at tage vare 
på og videreudvikle en liberale retsstat”
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Generelle tendenser

Quo vadis…?

• Hvad er vores rolle som nordiske strafferetsforskere?
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THAT’S IT…

bfe@law.aau.dk


