
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 til forslag til folketingsbeslutning nr. B 10 

om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerfor-

slag) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 7 til forslag til folketingsbeslut-

ning nr. B 10 om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (bor-

gerforslag), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 

8. februar 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Mette Johansen 
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B 10 - endeligt svar på spørgsmål 7

Retsudvalget 2021-22



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 7 til forslag til folketingsbeslutning nr. B 10 om ændring 

af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag) fra Folke-

tingets Retsudvalg: 

 

”I engelsk lovgivning om hadforbrydelser (Crime and Disorder 

Act 1998, 28) vil der være tale om en hadforbrydelse, såfremt 

fjendtlighed demonstreres inden, undervejs eller efter forbrydel-

sen - Skal nuværende lovgivning i straffelovens § 81, nr. 6, for-

tolkes på samme måde?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet skal indledningsvis bemærke, at ministeriet ikke er be-

kendt med den nærmere regulering vedrørende hadforbrydelser i engelsk 

ret. 

 

Generelt bemærkes det, at det afgørende for, om straffelovens § 81, nr. 6, 

finder anvendelse, navnlig er gerningspersonens motiv. Der henvises i den 

forbindelse til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 6 til forslag til fol-

ketingsbeslutning nr. B 10. 

 

Hvis der før, under eller efter f.eks. en voldshandling fremsættes hadefulde 

ytringer – herunder ytringer, der efter deres indhold ville kunne være om-

fattet af straffelovens § 266 b – vil det efter omstændighederne kunne indgå 

i domstolenes vurdering af, om den begåede lovovertrædelse har baggrund 

i de forhold, der opregnes i straffelovens § 81, nr. 6. 
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