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Spørgsmål nr. 1504 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvilke kriterier politiet anvender 

for at vurdere, om en forbrydelse skal efterforskes som en had-

forbrydelse?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at politiet ved modtagelse af anmeldel-

ser – og under efterforskning af straffesager – er opmærksom 

på, om der i den konkrete sag foreligger et hadmotiv, dvs. om 

der er omstændigheder, som indikerer, at lovovertrædelsen helt 

eller delvist kan have baggrund i andres etniske oprindelse, tro, 

seksuelle orientering eller lignende. 

Til brug for denne vurdering følger politiet Rigsadvokatens ret-

ningslinjer om, hvilke indikationer der kan pege i retning af, at 

der i en given sag foreligger et hadmotiv.

Det fremgår heraf, at indikationer for, at der kan foreligge et 

hadmotiv f.eks. kan være: 

 Verbale tilkendegivelser vedrørende forurettedes etni-

ske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

 Mistænkte har et tilhørsforhold til eller sympatier for en 

organisation, forening mv., som tilskrives f.eks. stærkt 

racistiske eller homofobiske synspunkter.

 Den forurettede på gerningstidspunktet har deltaget i ak-

tiviteter, som er relaterede til forurettedes etniske oprin-

delse, tro eller seksuelle orientering mv.

 Oplysninger om gerningstidsstedet (lokalitet, der må an-

ses for at være almindelig kendt som mødested for per-

soner med en bestemt etnisk oprindelse, tro eller seksuel 

orientering).

Hvorvidt der i det enkelte tilfælde foreligger et hadmotiv, vil 

imidlertid altid bero på en konkret vurdering af sagens samlede 

omstændigheder”. 
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