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Besvarelse af spørgsmål nr. 1496 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1496 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 27. august 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 
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Spørgsmål nr. 1496 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvilke domme, der inden for det 

seneste år er afsagt vedrørende trusler om vold, hvor truslerne 

har baggrund i eller har haft til formål at forhindre eller ind-

skrænke forurettedes lovlige ytringsfrihed, samt angive strafni-

veauet i hver af de afsagte domme? Der sigtes på domme ved-

rørende forhold, der forventes at blive omfattet af den foreslåede 

strafskærpelse i straffelovens § 119, stk. 3, jf. udkast til lov-

forslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdsels-

loven (Implementering af initiativer i aftale om politiets og an-

klagemyndighedens økonomi 2021-2023), REU alm. del - bilag 

405.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække op-

lysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om antal-

let af samt strafniveauet for domme, der inden for det seneste år 

er afsagt vedrørende trusler om vold, hvor truslerne har bag-

grund i eller har haft til formål at forhindre eller indskrænke for-

urettedes lovlige ytringsfrihed. 

 

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er op-

bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som 

knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med 

sagens afslutning registreres en afgørelsestype, som angiver 

straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et 

redskab til at oplyse bl.a., hvor mange anmeldelser eller afgø-

relser der vedrører en given lovovertrædelse. Det vil derimod 

ikke uden videre være muligt at trække data af mere detaljeret 

karakter. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at der i POLSAS ikke findes 

selvstændige gerningskoder vedrørende trusler om vold, hvor 

truslerne har baggrund i eller har haft til formål at forhindre eller 

indskrænke forurettedes lovlige ytringsfrihed. Det er derfor ikke 

muligt ved elektronisk udtræk fra POLSAS at tilvejebringe de 

ønskede oplysninger. Det vil således forudsætte en omfattende 

manuel gennemgang af samtlige domme om trusler for det se-

neste år, hvis de ønskede oplysninger skal tilvejebringes.” 

 


	Besvarelse af spørgsmål nr. 1496 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 1496 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


