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Spørgsmål nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udsky-

delse af solnedgangsklausul) (L 136): 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange sager anklagemyndig-

heden på nuværende tidspunkt har rejst for overtrædelse af lov 

nr. 349 af 2. april 2020 om ændring af straffeloven, retsplejelo-

ven og udlændingeloven (Skærpet straf for lovovertrædelser 

med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering 

af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som 

har baggrund i eller sammenhæng med covid-19), herunder 

hvilke konkrete overtrædelser, der er rejst tiltale for, og hvilken 

strafudmålingen, de enkelte overtrædelser har udløst?” 
 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:  

 

”Covid-19-relateret kriminalitet er udpeget som et anklagerfag-

ligt fokusområde og i den forbindelse er der etableret en fore-

læggelsesordning, som indebærer, at politikredsene skal fore-

lægge alle sager vedrørende covid-19-relateret kriminalitet, 

hvor strafskærpelsen i straffelovens § 81 d kan finde anvendelse, 

for de regionale statsadvokater inden tiltalerejsning med udkast 

til anklageskrift samt strafpåstand. Politikredsene skal endvi-

dere forelægge sager, hvor anklagemyndigheden ikke har fået 

medhold i strafpåstanden, for de regionale statsadvokater, inden 

ankefristens udløb.  

 

På baggrund af forelæggelsesordningen på området har Rigsad-

vokaten anmodet de regionale statsadvokater om oplysninger 

om antallet af sager, hvor de regionale statsadvokater har til-

trådt, at der rejses tiltale med henvisning til strafskærpelsesbe-

stemmelsen i straffelovens § 81 d. Statsadvokaterne er endvi-

dere anmodet om at oplyse, hvilke bestemmelser tiltalen i de en-

kelte sager angår, og hvilke bestemmelser der i de enkelte sager 

er sket domfældelse for, i det omfang statsadvokaterne måtte 

være i besiddelse af disse oplysninger. Rigsadvokaten har end-

videre foretaget en høring af Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet (SØIK). 

 

Statsadvokaternes oplysninger på det foreliggende grundlag 

fremgår af vedlagte bilag 1. Det bemærkes, at oplysningerne be-

ror på statsadvokaternes manuelle gennemgang af de sager, som 

er forelagt for statsadvokaterne som led i forelæggelsesordnin-
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gen. Det bemærkes endvidere, at statsadvokaterne ikke nødven-

digvis er i besiddelse af samtlige domme i de sager, hvor stats-

advokaterne har tiltrådt politikredsens indstilling om, at der rej-

ses tiltale. Der tages derfor forbehold for oplysningerne om 

domme i bilaget. 

 

Bilag 1 
 

Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

1 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1, og § 81, 

nr. 1, 4 og 5, 

færdselslovens § 

56, stk. 1, straffelo-

vens § 164, stk. 1, 

lov om euforise-

rende stoffer. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag, 

der er berammet 

den 11. februar 

20211. 

2 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, § 121, § 119, stk. 

1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag der 

er berammet den 

11. februar 2021. 

3 Straffelovens § 293 

a, 2. pkt., § 293, 

stk. 1, § 276, § 276 

a, jf, § 21, § 276, § 

276 a, jf. § 81 d, 

stk. 1. 

Straffelovens § 

285, stk. 1, jf. § 

276 og § 276 a, 

jf. til dels § 21, 

§ 293, stk. 1 

samt § 293 a, 2. 

pkt. 

4 måneders 

fængsel. 

Frifundet for § 81 

d. 

 

 

                                                 
1
 Højesteret skal tage stilling til, om en handling, hvor en person udtalte ”corona” og samtidig ho-

stede mod tjenestegørende politibetjente, udgør en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.  
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

4 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1, og 

knivloven. 

Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1, og 

knivloven. 

3 måneders 

fængsel. 

Sagen er under 

anke, men afventer 

Højesterets afgø-

relse i en lignende 

sag, der er beram-

met den 11. februar 

2021. 

5 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag, 

der er berammet 

den 11. februar 

2021. 

6 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagens afventer 

Højesterets afgø-

relse i en lignende 

sag, der er beram-

met den 11. februar 

2021. 

7 Straffelovens § 

171, jf. § 81 d, stk. 

1 (4 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1, jf. § 22, nr. 

9, med indrej-

seforbud i 6 år, 

jf. § 32, stk. 4, 

nr. 5 til 2 til-

talte. 2 andre 

frifundet ved 

særskilt dom. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

8 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (5 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5 (5 til-

talte). 

 

9 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (2 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1, jf. § 22, nr. 

9, med indrej-

seforbud i 6 år, 

jf. § 32, stk. 4, 

nr. 5 (2 til-

talte). 

 

 

10 Straffelovens § 

171, jf. § 81 d, stk. 

1 (6 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5 (6 til-

talte). 

 

 



 Side 6/21 

Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

11 Straffelovens § 

171, jf. § 172, stk. 

1, jf. § 81 d, stk. 1, 

§ 276, § 171, jf. § 

172, stk. 1. 

Straffelovens § 

171, jf. § 172, 

stk. 1, jf. til dels 

§ 81 d, stk. 1, og 

§ 276, jf. § 287, 

stk. 1. 

3 måneders 

fængsel. Ud-

vist i medfør af 

udlændingelo-

vens § 49, jf. § 

24, nr. 2, jf. § 

26, stk. 1, med 

indrejseforbud 

i 6 år, jf. § 32, 

stk. 4, nr. 5. 

 

12 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1.  

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 24, nr. 1 

og 2, jf. § 22, 

nr. 9, jf. § 26, 

stk. 1, med 

indrejseforbud 

i 6 år.  

 

13 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (3 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 24, nr. 1 

og 2, jf. § 22, 

nr. 9, jf. § 26, 

stk. 1, med 

indrejseforbud 

i 6 år (3 til-

talte). 

 

14 Straffelovens § 

276, jf. § 287, stk. 

1, jf. § 81 d, stk. 1,  

§ 276, jf. § 287, 

stk. 1. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

15 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (2 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5 (2 til-

talte). 

 

16 Straffelovens § 

276, jf. § 81 d, stk. 

1. 

Vedtaget bøde 

efter § 276, jf. § 

81 d, stk. 1.  

Bøde på 1.000 

kr. 

 

17 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1.  

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5. 

 

18 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (2 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 24, nr. 1 

og 2, jf. § 22, 

nr. 9, jf. § 26, 

stk. 1, med 

indrejseforbud 

i 6 år (2 til-

talte). 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

19 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (2 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5 (2 til-

talte). 

 

20 Straffelovens § 

171, jf. § 81 d, stk. 

1 (4 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, jf. § 81 d, 

stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5 (4 til-

talte). 

 

21 Straffelovens § 171 

og § 279, jf. § 81 d, 

stk. 1, § 276.  
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

22 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1, og færd-

selslovens § 54 (1 

tiltalt).  

 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 23, 

jf. § 81 d, stk. 1 (1 

tiltalt). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1, og 

færdselslovens § 

117, stk. 1, nr. 1 

og 3, jf. § 54, 

stk. 1, nr. 1 og 2 

(1 tiltalt). 

 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1 (1 

tiltalt). 

80 dage og en 

bøde på 1.500 

kr. + førerrets-

frakendelse. 

Udvist i med-

før af udlæn-

dingelovens § 

49, stk. 1, jf. § 

24, stk. 1 og 

nr. 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år (1 tiltalt). 

 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 23, nr. 

1, jf. § 22, nr. 

9, med indrej-

seforbud i 4 år 

(1 tiltalt). 

 

23 Straffelovens § 276 

a, jf. § 81 d, stk. 1, 

§ 276 a, § 276 a, jf. 

§ 21, Knivloven, 

Våbenloven og 

Lov om euforise-

rende stoffer. 

   

24 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

Frifundet. Frifundet.  
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

25 Straffelovens § 

171, jf.  81 d (3 til-

talte). 

§ 171, jf. § 81 d. 80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5 (3 til-

talte). 

 

26 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 23, 

jf. § 81 d, stk. 1. 

   

27 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 26, stk. 

2, jf. § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5. 

Sag nr. 27, 28, 29 

og 30 er forelagt 

enkeltvis, men der 

er afsagt én dom. 

28 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1.  

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 26, stk. 

2, jf. § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5. 

Sag nr. 27, 28, 29 

og 30 er forelagt 

enkeltvis, men der 

er afsagt én dom. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

29 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 26, stk. 

2, jf. § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5. 

Sag nr. 27, 28, 29 

og 30 er forelagt 

enkeltvis, men der 

er afsagt én dom. 

30 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1, jf. § 23. 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 26, stk. 

2, jf. § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1 og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5. 

Sag nr.  27 , 28, 29 

og 30 er forelagt 

enkeltvis, men der 

er afsagt én dom. 

31 Straffelovens § 

171, jf. § 172, stk. 

1,jf. § 81 d, stk. 1. 

Straffelovens § 

171, jf. § 172, 

stk. 1,jf. § 81 d, 

stk. 1. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, jf. § 

24, nr. 1 og 2, 

jf. § 22, nr. 9, 

med indrejse-

forbud i 6 år. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

32 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1, jf. § 23 (1 

tiltalt). 

 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (4 tiltalte). 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1, jf. § 

23 (1 tiltalt). 

 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1 (4 

tiltalte). 

4 måneders 

fængsel (1 til-

talt). 

 

80 dages fæng-

sel (4 tiltalte). 

 

Alle udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 24, nr. 1 

og 2, jf. § 22, 

nr. 9, med ind-

rejseforbud i 6 

år, jf. § 32, stk. 

4, nr. 5. 

Ankefristen er ikke 

udløbet. 

33 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (4 tiltalte). 

   

34 Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1, til dels jf. 

§ 21. 

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1, til 

dels jf. § 21. 

80 dages fæng-

sel. Udvist i 

medfør af ud-

lændingelo-

vens § 49, stk. 

1, jf. § 24, nr. 

1, jf. § 22, nr. 

9, og § 24, nr. 

2, med indrej-

seforbud i 6 år, 

jf. § 32, stk. 4, 

nr. 5. 

Ankefristen er ikke 

udløbet. 

35 Straffelovens 172, 

jf.  § 171, stk. 1, jf. 

§ 81 d, stk. 1 (4 til-

talte). 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

36 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. stk. 4, 

jf. § 289, stk. 1, jf. 

§ 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1.  

 

Subsidiært  

straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. § 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1, jf. 

§ 88, stk. 1, 2. pkt.  

Påstand om tillægs-

bøde efter § 81 d, 

stk. 3, jf. stk. 2, jf. 

§ 50, stk. 2. 

   

37 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. stk. 4, 

jf. § 289, stk. 1, jf. 

§ 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1.  

 

Subsidiært  

straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. § 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1, jf. 

§ 88, stk. 1, 2. pkt.  

Påstand om tillægs-

bøde efter § 81 d, 

stk. 3, jf. stk. 2, jf. 

§ 50, stk. 2. 

   

38 Straffelovens § 

288, stk. 1, nr. 2, jf. 

§ 81 d, stk. 1. 

Straffelovens § 

288, stk. 1, nr. 

2, jf. § 21. 

Ubetinget 

fængsel i 5 

måneder. 

Frifindelse for § 81 

d, stk. 1. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

39 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. § 289 

jf. § 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

  

Straffelovens § 

171, stk. 1, jf. § 

172, stk. 2, jf. § 81 

d, stk. 2, jf. stk. 1. 

 

Straffelovens § 

289 a, stk. 1, jf. 

§ 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

  

To tilfælde af 

straffelovens § 

171, jf. § 172, 

stk. 2, jf. § 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1. 

Ubetinget 

fængsel i 2 år 

og 3 måneder 

og en tillægs-

bøde på 

1.275.000 kr. 

 

 

40 Straffelovens § 

289, jf. § 289 a, jf. 

§ 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

   

41 Straffelovens § 

276, jf. § 81 d, stk. 

1. 

   

42 Blandt andet over-

trædelse af straffe-

lovens § 288, stk. 

2. jf. § 288, stk. 1, 

nr. 1, jf. § 81 d, 

stk. I. 

   

43 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1, jf. 

bekendtgørelse om 

midlertidig løn-

kompensation § 13, 

stk. 2, jf. stk. 1, jf. 

§ 3, stk. 1. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

44 Straffelovens § 

289, jf. § 289 a, stk. 

1, jf. stk. 4, jf. § 81 

d, stk. 2, jf. stk. 1.  

 

Subsidiært be-

kendtgørelse nr. 

1116 af 2. juli 2020 

vedrørende en mid-

lertidig lønkompen-

sationsordning til 

virksomheder i 

økonomisk krise 

som følge af covid-

19 § 15, stk. 1, jf. 

jf. § 3, (tidligere 

bekendtgørelse nr. 

267 af 25. marts 

2020 om en midler-

tidig lønkompensa-

tionsordning til 

virksomheder i 

økonomisk krise 

som følge af covid-

19 § 13, stk. 1, jf. § 

3). 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

45 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. stk. 4, 

jf. § 289, stk. 1, jf. 

§ 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

  

Påstand om udvis-

ning af 1 tiltalt i 

medfør af udlæn-

dingelovens § 49, 

stk. 1, jf. § 22, nr. 1 

og 6, med et indrej-

seforbud gældende 

for bestandig, jf. 

udlændingelovens 

§ 32, stk. 4, nr. 7. 

  

Påstand om ret-

tighedsfrakendelse 

i medfør af straffe-

lovens § 79, stk. 1 

og stk. 2, 1. pkt., 

indtil videre fraken-

des retten til at ud-

øve virksomhed 

som revisor eller til 

at være beskæftiget 

i en sådan virksom-

hed samt til at være 

optaget i revisorre-

gistret. 

  

   

46 Straffelovens § 

291, stk. 1, § 276, 

jf. § 81 d, stk. 1. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

47 Straffelovens § 

289, jf. § 289 a, stk. 

4, jf. stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 2, jf. stk. 1. 

  

Påstand om udvis-

ning i medfør af 

udlændingelovens 

§ 49, stk. 1, jf. § 

23, nr. 1, jf. 22, nr. 

1, 2, 6 og 9, og § 

23, nr. 2-4. 

   

48 Straffelovens § 

171, jf. § 81 d, stk. 

1. 

   

49 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. § 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1, jf. 

§ 23. 

 

   

50 Straffelovens § 289 

a, stk. 1, jf. § 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1. 

  

Påstand om udvis-

ning i medfør af 

udlændingelovens 

§ 22, nr. 9. 

   

51 Straffelovens § 289 

a, stk. 4, jf. stk. 1, 

jf. § 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

 

   

52 Straffelovens § 289 

a, stk. 4, jf. stk. 1, 

jf. § 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

 

   

53 Straffelovens § 289 

a, stk. 4, jf. stk. 1, 

jf. § 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

54 Straffelovens § 289 

a, stk. 4, jf. stk. 1, 

jf. § 81 d, stk. 2, jf. 

stk. 1. 

 

   

55 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1 (og andre 

forhold).  

Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

5 måneders 

ubetinget 

fængsel. 

 

56 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 

81 d, stk. 1. 

60 dages betin-

get fængsel. 

 

57 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag, 

der er berammet 

den 11. februar 

2021. 

58 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag, 

der er berammet 

den 11. februar 

2021. 

59 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag, 

der er berammet 

den 11. februar 

2021. 

60 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag, 

der er berammet 

den 11. februar 

2021. 
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Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

61 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignede sag, der 

er berammet den 

11. februar 2021. 

62 Straffelovens § 

119, stk. 1, jf. § 81 

d, stk. 1. 

  Sagen afventer Hø-

jesterets afgørelse i 

en lignende sag der 

er berammet den 

11. februar 2021. 



 Side 20/21 

Antal 

sager 

Tiltale 

 

Dom (i det om-

fang statsadvo-

katerne er i be-

siddelse heraf) 

Sanktion  

 

Bemærkninger 

 

63 Straffelovens 289 

a, stk. 1, jf. stk. 4, 

jf. § 289, stk. 1, jf. 

stk. 2 (2 forhold). 

Straffelovens § 

171, jf. § 172, 

stk. 2, straffelovens 

§ 289 a, stk. 1, jf. 

stk. 4, jf. § 289, stk. 

1, jf. stk. 2, jf. § 81 

d, stk. 2, jf. stk. 1 

(2 forhold). 

 

Påstand om ret-

tighedsfrakendelse 

i medfør af straffe-

lovens § 79, stk. 3, 

jf. § 2, 2. punktum, 

således at tiltalte 

indtil videre fraken-

des retten til at 

stifte og deltage i 

ledelsen af en er-

hvervsmæssig virk-

somhed uden at 

hæfte personligt og 

ubegrænset for 

virksomhedens for-

pligtelser, ligesom 

han frakendes ret-

ten til at 

stifte og deltage i 

ledelsen i forenin-

ger. 

 

Straffelovens § 

289 a, stk. 1, jf. 

stk. 4, jf. § 289, 

stk. 1, jf. 2, jf. 

til dels § 81 d, 

stk. 2, jf. stk. 1, 

og § 171, jf. § 

172, stk. 2 

3 år og 6 må-

neders ubetin-

get fængsel og 

tillægsbøde på 

2.850.000 kr. 

Frakendelse af 

retten til at 

stifte og del-

tage i ledelsen 

af en erhvervs-

virksomhed 

uden at hæfte 

personligt og 

ubegrænset for 

virksomhedens 

forpligtelser, 

jf. straffelo-

vens § 79, stk. 

2, 2. pkt., i 5 år 

fra endelig 

dom. 

Sagen er anket. 

 

Justitsministeriet kan i forlængelse af ovenstående oversigt supplerende op-

lyse, at de straffelovsbestemmelser, der er henvist til – og hvor der er rejst 

tiltale med henvisning til straffelovens § 81 d – omfatter følgende:  

 

- Straffelovens § 119 om vold eller trusler om vold mod personer i of-

fentlig tjeneste. 

- Straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 1, om dokumentfalsk. 

- Straffelovens § 276, jf. § 285, om tyveri.  
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- Straffelovens § 276, jf. § 287, om tyveri af mindre strafværdig karakter. 

- Straffelovens § 276 a, jf. § 285, om indbrudstyveri.  

- Straffelovens § 279, jf. § 285, om bedrageri.  

- Straffelovens § 288 om røveri. 

- Straffelovens § 289 om særligt grove overtrædelser af skatte-, told-, af-

gifts- eller tilskudslovgivningen. 

- Straffelovens § 289 a om afgivelse af urigtige oplysninger til brug for 

bl.a. udbetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder. 

 


