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Besvarelse af spørgsmål nr. 859 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 859 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 859 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om nogle af de udrejste danskere i 

Syrien kan dømmes efter straffelovgivning, der er trådt i kraft 

efter, at de er rejst ud, f.eks. hvis de er udrejst til en konfliktzone 

el.lign. på et tidligere tidspunkt end lovgivningen er trådt i 

kraft?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Der gælder i dansk ret et forbud mod straffelovgivning med 

tilbagevirkende kraft. Forbuddet følger af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 7, stk. 1, og 

suppleres i dansk ret af straffelovens § 3.  

 

Det fremgår af straffelovens § 3, stk. 1, at hvis den ved en hand-

lings påkendelse gældende straffelovgivning er forskellig fra 

den, der gjaldt ved handlingens foretagelse, afgøres spørgsmålet 

om strafbarhed og straf efter den senere lov, dog således at af-

gørelsen ikke derved må blive strengere end efter den ældre lov. 

Beror ophøret af lovens gyldighed på ydre, strafskylden uved-

kommende forhold, bliver handlingen at bedømme efter den æl-

dre lov. Straffelovens § 3 indebærer således, at der ikke må på-

lægges en strengere straf end den, der var anvendelig på ger-

ningstidspunktet.  

 

Det følger af ovenstående, at der således ikke vil kunne straffes 

for handlinger, der ikke var strafbare på gerningstidspunktet. 

Det udelukker derimod ikke et strafansvar, at en person måtte 

være udrejst til f.eks. Syrien, før den relevante lovgivning trådte 

i kraft, så længe den strafbare handling i øvrigt er begået efter 

ikrafttrædelsen.” 
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