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Spørgsmål nr. 430 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, om formuleringen ”eller lignende” i 

straffelovens § 81, nr. 6, omfatter kønsidentitet, og om det efter 

ministerens vurdering vil være ønskeligt udtrykkeligt i loven at 

omtale offerets kønsidentitet som baggrunden for en strafbar 

handling som et af de forhold, der kan indgå som en skærpende 

omstændighed ved straffelovsovertrædelser?” 

 

Svar: 

 

Efter straffelovens § 81, nr. 6, skal det i almindelighed indgå som en skær-

pende omstændighed ved straffens fastsættelse, at gerningen har baggrund 

i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Op-

regningen er ikke udtømmende, jf. ordene ”eller lignende”.  

 

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesområdet skal 

forstås i overensstemmelse med anvendelsesområdet for straffelovens § 

266 b. Bestemmelsen er imidlertid ikke begrænset til bestemte forbrydel-

sestyper eller tilfælde, hvor gerningsmandens motiv har været at true, for-

håne eller nedværdige.  

 

Efter straffelovens § 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med for-

sæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden med-

delelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdi-

ges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro 

eller seksuelle orientering. Straffen er bøde eller fængsel indtil 2 år. Ved 

straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstæn-

dighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed, jf. § 266 b, stk. 

2.  

 

Bestemmelsen i straffelovens § 266 b må med baggrund i bestemmelsens 

forarbejder fortolkes sådan, at den også omfatter trusler, forhånelse eller 

nedværdigelse på grund af kønsidentitet, selv om det ikke udtrykkeligt 

fremgår af bestemmelsens ordlyd. Da anvendelsesområdet for straffelo-

vens § 81, nr. 6, som ovenfor nævnt skal forstås i overensstemmelse med 

anvendelsesområdet for straffelovens § 266 b, finder jeg således ikke an-

ledning til, at kønsidentitet udtrykkeligt bør nævnes i bestemmelsen.  

 

 

 


