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Spørgsmål nr. 925 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for sanktionsniveauet i sager om had-

forbrydelser?”

Svar:

På baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik har Justitsministeriet ud-

arbejdet en opgørelse over straflængder for betingede og ubetingede friheds-

straffe, hvor hovedforholdet angår straffelovens 266 b om hadfulde ytringer 

og propagandavirksomhed i perioden 2013 til 2017.

Tabel 1: Antallet af betingede og ubetingede frihedsstraffe i sager om race-

diskrimination efter straffelovens § 266 b samt den gennemsnitlige straf-

længde i dage i disse sager. 2013-2017.

2013 2014 2015 2016 2017

Gnst. straf-

længde
- - - - 150Ubetin-

gede 

domme Antal domme 0 0 0 0 1

Gnst. straf-

længde
- - 35 14 41

Betingede 

domme
Antal domme 0 0 2 1 7

Det bemærkes, at overtrædelser af straffelovens § 266 b kun afgøres med 

frihedsstraffe i få sager. I perioden 2013-2017 har der i alt været 46 fæl-

dende strafferetlige afgørelser, hvor hovedforholdet angik § 266 b. Af disse 

er 34 sager afgjort med bøder, mens én enkelt sag er afgjort med tiltalefra-

fald. 

Om sanktionsniveauet for sager om straffelovens § 266 b har Justitsministe-

riet til brug for besvarelsen endvidere indhentet en udtalelse fra Rigsadvo-

katen, der har oplyst følgende:

”Det kan oplyses, at Rigsadvokaten blandt andet fører en prak-

sisoversigt over sager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 

266 b, hvor der er rejst tiltale. Oversigten findes på Anklagemyn-

dighedens Vidensbase under ”Praksisoversigter” og opdateres 

jævnligt. Det bemærkes, at oversigten er udarbejdet på baggrund 

af en manuel registrering af de sager, som Rigsadvokaten har be-

handlet.

Af praksisoversigten fremgår, at overtrædelse af straffelovens § 

266 b, stk. 1, som udgangspunkt straffes med bøde mellem 1.500 
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og 4.000 kr., mens overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 2 

(om propagandavirksomhed), som udgangspunkt straffes med en 

betinget frihedsstraf på mellem 14 og 60 dages fængsel.”

Det bemærkes, at det ikke er muligt at trække oplysninger om sanktionsni-

veauet i sager, hvor gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, 

seksuelle orientering eller lignende, og hvor strafskærpelsesbestemmelsen i 

straffelovens § 81, nr. 6, derfor har været anvendt.
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