
Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 447 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. marts 2019. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Søren Pape Poulsen

/

Mads Møller Langtved

 

Folketinget 

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato: 8. april 2019

Kontor: Strafferetskontoret

Sagsbeh: Emil Thomas Hilligsøe 

Thomsager

Sagsnr.: 2019-0030-2083

Dok.: 1045886

Retsudvalget 2018-19
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 447 

Offentligt



2

Spørgsmål nr. 447 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren - idet der henvises til artikel i Berlingske den 9. 

marts 2019 "Brandfolk angrebet med fyrværkeri: Fuldstændigt 

vanvittigt" - oplyse, om ministeren er indstillet på at indføre 

straksdomme og ubetinget fængsel til personer, der kaster sten og 

fyrværkeri mod redningsfolk?”

Svar:

1. Vold, trusler og chikane mod de mennesker, der er ansat til at passe på os 

alle sammen, er nogle af de mest respektløse og samfundsskadelige lovover-

trædelser, man kan forestille sig. 

Det er afgørende for at bevare trygheden og sikkerheden for samfundets bor-

gere, at offentligt ansatte kan udføre deres opgaver i ro og fred og ikke fø-

ler sig usikre, når de går på arbejde. Det gælder ikke mindst for brandfolk, 

der er ved at slukke en ildebrand.

2. Derfor har regeringen og den tidligere V-regering flere gange skærpet 

straffen for en række lovovertrædelser, herunder også for vold, trusler, chi-

kane og hærværk mod offentligt ansatte. 

Lov nr. 1728 af 27. december 2016 blev gennemført som en del af imple-

menteringen af Respektpakken, der bl.a. fastslog, at det generelt skal indgå 

som en skærpede omstændighed ved alle typer af forbrydelser, hvis forbry-

delsen har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af 

offentlig tjeneste. Med Respektpakken blev det også indført som en skær-

pende omstændighed, hvis vold eller trussel om vold mod personer i offent-

lig tjeneste sker i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og 

orden. Det var også i forbindelse med Respektpakken, at straffelovens § 119 

a om chikane af personer i offentlig tjeneste eller hverv blev indført. 

Derudover blev straffene for trusler, chikane og hærværk begået mod per-

soner i offentlig tjeneste eller hverv skærpet yderligere med vedtagelsen af 

lov nr. 82 af 30. januar 2019. 

Loven er trådt i kraft den 1. februar 2019 og indebærer, at strafniveauet i sa-

ger om trusler efter straffelovens § 119, stk. 1, om bl.a. trusler mod perso-

ner i offentlig tjeneste eller hverv og i sager om overtrædelse af straffelovens 

§ 119 a om chikane mod personer i offentlig tjeneste eller hverv forhøjes 

med en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af dom-
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stolene.

Endvidere indeholder loven en bestemmelse om, at det ved fastsættelsen af 

straffen for hærværk skal indgå som en skærpende omstændighed, at forhol-

det er begået mod ting, der tilhører offentligt ansatte eller personer, der va-

retager offentligt hverv, når gerningen har baggrund i den forurettedes ud-

førelse af offentlig tjeneste eller hverv. Også strafniveauet for sådanne over-

trædelser blev forhøjet med en tredjedel i forhold til den hidtidige praksis.

3. Et angreb med fyrværkeri mod brandfolk kan bl.a. være strafbart efter 

straffelovens § 119, stk. 1, om vold og trusler om vold mod offentligt an-

satte. En overtrædelse af straffelovens § 119 kan give en ubetinget friheds-

straf, særligt hvis forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse 

af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på et offentligt 

sted, jf. straffelovens § 119, stk. 1, 2. pkt. 

4. Inden for strafferetsplejen indebærer en ”straksdom”, at der afsiges dom 

uden anklageskrift, almindeligvis under et grundlovsforhør. Det følger af 

retsplejelovens § 831, stk. 1, nr. 1-4, at betingelserne for, at sagen som ud-

gangspunkt straks kan fremmes til dom er, at den sigtede afgiver en uforbe-

holden tilståelse, at tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt forelig-

gende omstændigheder, at den sigtede og anklageren giver samtykke til, at 

sagen straks fremmes til dom, at retten ikke finder afgørelsen af sagen be-

tænkelig, og at straffelovens bestemmelser om utilregnelighed og forvaring 

ikke finder anvendelse.  

En sag, som den, der henvises til i spørgsmålet, vil således straks kunne 

fremmes til dom, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt. 

5. Jeg kan endelig henvise til Justitsministeriets besvarelse af 30. januar 

2019 af spørgsmål nr. 258 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg for så vidt 

angår det forebyggende arbejde på området.
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