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FORORD
Danmarks Riges Grundlov kan i år fejre sin 60 års fødselsdag i den form, som
loven fik i 1953. Men Grundloven er jo ældre, og mange opfatter stadig datoen
den 5. juni 1849 som Grundlovens egentlige fødselsdag. Det er der også mange
gode grunde til. Grundlovens struktur stammer fra 1849, og ikke mindst er kapitlet om de vigtige frihedsrettigheder, som denne redegørelse handler om, i det
store og hele uforandret, og selv de forandringer, som er sket, ligger nu så langt
tilbage, at de slet ikke lever op til internationale forventninger. I mange lande har
man særlige forfatningsdomstole, der på en helt anderledes intensiv måde end i
Danmark gør grundloven til en del af den retlige virkelighed. Det har rykket lidt
i de sidste årtier, ikke mindst efter, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er blevet en del af dansk ret, men stadig er der langt fra danske forhold
til den måde, som grundloven præger lande som USA, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal eller Østeuropa, hvor nye forfatninger sætter deres præg på hverdagen – på godt og ondt.
Som denne redegørelse viser, er den danske Grundlov ret nem at komme
uden om, når det gælder indskrænkninger af borgernes rettigheder. Vi har ikke
en forfatningsdomstol som vagthund. Det er derfor vigtigt, at der foregår en
konstant debat om forholdet mellem individ og samfund, og i denne debat må
Grundloven naturligt indgå, som den yderste grænse for, hvad lovgiver kan gøre.
I redegørelsen er der fulgt op på de mange lovgivningsinitiativer, der i de seneste
år har været med til at stramme nettet. Samfundet bliver mere kompliceret, og
reguleringen tager til, og det giver naturligvis ingen mening bare at være imod.
Men det er vigtigt i et demokratisk samfund, at borgerne er informeret og ved,
hvad der foregår, og også forstår grundlovens eller forfatningens rolle i udviklingen. Grundloven fastlægger de overordnede spilleregler for vort politiske system, og den formulerer nogle grundlæggende friheder og rettigheder. Det er
ikke uden videre lystlæsning at sætte sig ind i de mange reguleringer, som gør
fanfarer som »boligen er ukrænkelig« eller »ejendomsretten er ukrænkelig« til
postulater, og også ytringsfriheden er efterhånden inddæmmet af reguleringer.
Men det er vigtigt, at vi alle som borgere i dette land gør os klart, hvad der foregår
og siger fra eller til. Grundloven er for gammel til at klare det selv.
Ditlev Tamm, professor
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INTRODUKTION OG
SAMMENFATNING
Grundloven fra 1953 kan den 5. juni 2013 fejre sit 60-årige jubilæum. Grundloven indeholder en række bestemmelser om de såkaldte frihedsrettigheder, herunder religionsfriheden, diskriminationsforbuddet, den personlige frihed og
beskyttelsen mod uretmæssige frihedsberøvelser, privatlivets fred, ejendomsretten, den frie og lige adgang til erhverv, censurforbuddet, foreningsfriheden og
forsamlingsfriheden. Frihedsrettighedernes formål er at sætte en grænse for,
hvad statsmagten – selv med et demokratisk flertal – kan udsætte individet for.
I forbindelse med grundlovens jubilæum har CEPOS foretaget en gennemgang af udviklingen i frihedsrettighedernes tilstand i Danmark med henblik på
at vurdere, hvorledes Folketinget og regeringen har forvaltet disse og ikke
mindst, hvorvidt grundloven udgør et tilstrækkeligt værn om danskernes frihedsrettigheder. Grundlovens bestemmelser har nemlig en så overordnet karakter, at man ikke ud fra grundlovens ordlyd kan konstatere, hvor stærk en beskyttelse borgerne nyder, ligesom det i høj grad er overladt til Folketinget og regeringen at fastsætte de nærmere grænser for rettighedernes konkrete beskyttelsesniveau. Danmarks første Ombudsmand, Stephan Hurwitz, udtalte om
grundloven, at
»uanset hvor mange garantier, den udrustes med, virker den dog kun for
alvor bindende, så længe dens ånd holdes levende. [P]å afgørende punkter, og det gælder ikke mindst med hensyn til de borgerlige frihedsrettigheder, kan loven kun fastslå mere almene principper, der ved deres nærmere
gennemførelse er udsat for fortolkning, omskrivning, udvidelser eller indskrænkning indtil henvisnen eller bortfald.«
samt at
»Frihedsideologien er ikke urokkeligt forankret, og i manges sind kommer
den ikke i første plan, før de goder, den skulle sikre, er tabt eller i aktuel
fare. Grundloven rummer et vist, men kun begrænset værn, ingen fritstående, selvvirkende garanti. Hvis ikke myndighederne, der skal virke under
den, de politiske strømninger, den offentlige mening og folkets anonyme
INTRODUKTION OG SAMMENFATNING
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kræfter samvirker om at opretholde grundlovens bekendelse til det fri demokrati, bliver kun dens tomme skal tilbage. Den er et magna charta, hvis
kernes bevarelse kræver aktiv indsats fra hvert nyt slægtled.«1
Netop frihedsrettighedernes begrænsede værn og overordnede formulering har
flere gange ført til kritik af disses utiltrækkelighed. Ved 1849-grundlovens 150
års jubilæum i 1999 konstaterede professor Ditlev Tamm eksempelvis, at »bestemmelserne om ... de såkaldte frihedsrettigheder kunne trænge til en revision«.2
Nærværende redegørelse vil således fokusere på, i hvilket omfang grundlovens »ånd« kan siges fortsat at være i live, eller om Folketingets, regeringens og
domstolenes forvaltning heraf har udvandet eller modvirket frihedsrettighedernes tiltænkte beskyttelse af grundlæggende principper. Redegørelsen udgør derfor ikke en streng juridisk gennemgang, da der næppe kan findes mange (om
nogen) eksempler på, at grundlovens frihedsrettigheder er blevet krænket i
streng juridisk forstand. Redegørelsen skal heller ikke læses som en retsvidenskabelig grundlovskommentar, men derimod som et bidrag til den vigtige men
ofte negligerede debat om grundlovens frihedsrettigheder og udvikling heri.
Denne udgivelse beskriver indledende grundlovens historie og formål samt
tremagtsdelingen. Endvidere gøres der kort rede for den Europæiske Menneskerettighedskonvention (»EMRK«) og andre i relation til frihedsrettighederne relevante internationale menneskerettighedskonventioner.
Redegørelsen centrerer sig herefter primært om en gennemgang af grundlovens enkelte frihedsrettigheder og deres udvikling. Gennemgangen foretages ved
en kort beskrivelse af de enkelte frihedsrettigheders historie og formål efterfulgt
af nyere eksempler på udviklingen i lovgivningen, myndighedsudøvelsen og
retspraksis på de områder, som berører eller har tilknytning til de enkelte frihedsrettigheder med henblik på at vurdere, hvor effektiv en beskyttelse frihedsrettighederne yder anno 2013. Redegørelsen inddrager ikke grundlovens §§ 75
og 76, da disse rettigheder (arbejde, forsørgelse og undervisning) ikke udgør
frihedsrettigheder.
Til hver enkelt frihedsrettighed knyttes der til sidst forslag til, hvordan den
pågældende rettighed kan styrkes. Som nævnt skal det understreges, at der ikke
alene er tale om rent juridiske vurderinger, da beskyttelsen i grundlovens fri1. Stephan Hurwitz, »Det menneskelige ansvar«, 1962, s. 117 og 129. Stephan Hurwitz skriver
også, at grundlovsbestemmelser af denne art er – og må nødvendigvis være – udformet i stor
almindelighed og må som regel forstås med mange forbehold man kan ikke af en grundlov
umiddelbart udlæse, hvor stor den reelle frihed og beskyttelse for borgerne virkelig er.
2. Ditlev Tamm, Den danske grundlov og europæisk retskultur i Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999, s. 29.

10

GRUNDLOVENS FRIHEDSRETTIGHEDER ANNO 2013

hedsrettigheder i vidt omfang forudsættes håndhævet af Folketinget og regeringen, snarere end af domstolene. Vurderingen indeholder således eksempler på
politiske og forvaltningsmæssige tiltag, der griber ind i de frihedsrettigheder,
som grundlovens rettighedskatalog vedrører, uden nødvendigvis at være grundlovsstridige, ligesom der inddrages eksempler på indgreb, der juridisk set ikke
vedrører en frihedsrettighed i grundloven, men som relaterer sig hertil og demonstrerer grundlovens begrænsede anvendelsesområde.
Endvidere inddrages i relevant omfang EMRK og andre internationale menneskerettighedskonventioner.

Sammenfatning
I international sammenhæng er Danmark blandt de frieste demokratier i verden, med respekt for grundlæggende frihedsrettigheder. Men særligt de seneste
årtiers politiske tiltag har sat danskernes grundlovssikrede frihedsrettigheder
under pres og sat spørgsmålstegn ved frihedsrettighedernes fortsatte relevans.
Overordnet kan det konkluderes, at særligt grundlovens § 71 (om den personlige frihed og beskyttelsen mod uretmæssige frihedsberøvelser), § 72 (om privatlivets fred) og § 73 (om den private ejendomsret) er blevet sat under pres.
Terrorpakke I3 og II4, udlændingeloven samt politiloven og Lømmelpakken5
har indført vidtgående beføjelser, heriblandt adgangen til omfattende tvangsindgreb og overvågning, administrative frihedsberøvelser på op til 12 timer, visitationszoner, opholds- og meldepligter og hemmelig bevisførelse med særlige
advokater, der på forskellig vis udgør intensive indgreb i borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder. Endvidere har myndighederne fået vide beføjelser til
at foretage indgreb i privatlivets fred uden retskendelse, selvom om kravet om
retskendelse er udgangspunktet i § 72. Alle disse beføjelser lægger et pres på
individets frihed og frihedsrettighederne i henholdsvis §§ 71, 72 og 79.
§73 (om den private ejendomsret) tillader ekspropriation, når »almenvellet«
kræver det. Konsekvensen af, at grundloven ikke definerer almenvellets interesse
er, at ejendomsretten ikke er mere ukrænkelig, end hvad det til enhver tid siddende flertal i Folketinget og kommuner opfatter som værende i almenvellets
interesse, herunder til fordel for private interesser. Vedtagelsen af en ny randzo-

3. L 378 af 2002.
4. L 542 af 2006.
5. L 1107 af 2009.
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nelov har ligeledes medført omfattende indgreb i landmænds ejendomsret uden
mulighed for fuldstændig erstatning.
§ 67 (religionsfriheden), § 70 (diskriminationsforbuddet) og § 78 (foreningsfriheden) er overordnet set velbevarede i Danmark, men der er flere eksempler på politiske ønsker om at foretage markante indgreb i religionsfriheden
og foreningsfriheden.
§ 74 (den frie og lige adgang til erhverv), er overordnet set velbevaret i Danmark, men det bør sikres, at indgreb i adgangen til erhverv er ikke-diskriminerende, saglige, proportionale og nødvendige.
Grundlovens § 77 er overordnet set velbevaret i Danmark. Både medier og
privatpersoner har generelt fri adgang til at ytre sig uden forudgående censur
eller efterfølgende indgreb fra statsmagten. Dog har terrorlovgivning medført
begrænsninger af mediers frihed til at dække visse emner, ligesom der en stigende tendens til anvendelse af internetcensur. Endvidere er der siden 2000 sket
en kraftig stigning i antallet af domfældelser efter straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Et nyt lovforslag til offentlighedsloven medfører tillige begrænsninger i aktindsigt med negative konsekvenser for pressens mulighed for
at agere offentlighedens vagthund overfor politikere og embedsmænd.
Samlet set må det konkluderes, at der en klar tendens til, at det politiske liv
griber mere og dybere ind i de områder, som grundlovens frihedsrettigheder
vedrører, samt at domstolene hidtil ikke har fundet lejlighed til at statuere, at
sådanne indgreb har udgjort egentlige krænkelser af grundloven, mens der dog
er flere tilfælde af uoverensstemmelser med EMRK.
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GRUNDLOVEN OG DENS FORMÅL 6
Danmarks gældende grundlov blev vedtaget den 5. juni 1953. Danmark har
imidlertid haft i alt fem grundlove: Junigrundloven af 1849, 1866-grundloven,
1915-grundloven, 1920-grundloven og den nugældende grundlov, 1953-grundloven. Grundlovens frihedsrettighedskatalog er i vidt omfang baseret på den
oprindelige Junigrundlov fra 1849. Frihedsrettighederne omfatter bl.a. religionsfriheden, diskriminationsforbuddet, den personlige frihed og beskyttelsen
mod uretsmæssige frihedsberøvelser, privatlivets fred, ejendomsretten, den frie
og lige adgang til erhverv, censurforbuddet, foreningsfriheden og forsamlingsfriheden. Grundloven og i særdeleshed frihedsrettighederne er inspireret af oplysningstiden og den naturrettighedstankegang, der kom til udtryk i den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776 og det senere rettighedstillæg til den
amerikanske forfatning fra 1787, samt ikke mindst den franske menneskerettighedserklæring fra 1789. Samtidig er både grundloven og dens frihedsrettigheder
rundet af dansk pragmatisme, hvorfor grundloven ikke indeholder samme storladne sprog som de førnævnte erklæringer, ligesom frihedsrettighedskataloget
er relativt begrænset i omfang og anvendelsesområde.
Den oprindelige danske grundlov (Junigrundloven), som blev vedtaget den
5. juni 1849, udgjorde Danmarks første demokratiske forfatning og et symbol på
overgangen fra enevælden til folkestyrets nye magtfordeling. Under enevælden,
der var fastsat i Kongeloven af 1665, var kongen den absolutte magthaver.
1915-grundloven indførte kvindernes stemmeret, som blev ændret ved
1920-grundloven, hvor Sønderjylland blev en del af Danmarks territorium.
Den nu gældende grundlov, 1953-grundloven, medførte bl.a. en forenkling
af den lovgivende og udøvende magt samt nedlæggelsen af Landstinget og udvidelsen af Folketinget. 1953-grundloven var også et udtryk for efterkrigstidens
bevægelser, der bl.a. lagde vægt på en bedre kontrol med forvaltningen og frihedsberøvelser samt kravet om foreningsfrihed.
Grundloven fastsætter, i dens egenskab af landets forfatning, de fundamentale regler for det danske samfund, bl.a. statsmagten, lovgivningen, domstolene
samt borgernes fundamentale rettigheder. Den kan – trods sin ofte modsatrettede ordlyd – ses som udtryk for en aftale mellem folket og statsmagten, hvor
6. Dette kapitels kilde er Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, s.
1-10.
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folket delegerer magt til statsmagten mod til gengæld at opnå bl.a. beskyttelse
mod overgreb fra statsmagten. Beskyttelsen mod misbrug af den delegerede
magt ligger i grundlovens frihedsrettigheder, der garanterer visse af folkets fundamentale rettigheder, og som regulerer statsmagtens indgreb i disse rettigheder.
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FRIHEDSRETTIGHEDERNE
Frihedsrettighederne har til formål at sikre individets frihed mod indblanding
fra statsmagtens side. Med den danske jurist og retsfilosof Alf Ross’ ord er »Frihedsrettighederne intimt forbundet med demokratiet. De er ideologiske udtryk for
den respekt for menneskets moralske personlighed der er demokratiets dybeste idé«.7
Professor Henning Matzen har udtrykt det således:
»I kraft af dette sit Formaal [som retsstat] og de Følgesætninger, som udspringe deraf, maa Statsmagten nødvendigvis sætte sig selv visse Skranker
for sin Raaden, idet der maa være de Sfærer i Menneskelivet, hvortil den
ikke udstrækker sig, og inden for selve de Sfærer, hvis Ordning den behersker, kan den dernæst ikke herske paa en hvilken som helst Maade uden at
fornægte sit eget Væsen og Formaal.«8
Samme opfattelse kom også til udtryk under forhandlingerne på Rigsdagen i
1849, hvor Bernhard Ree udtalte således:
»thi jeg anser det for hovedopgaven ved den højtidelige akt, som Grundloven skal indeholde, at den opstiller betryggende værn om den frihed, som
er den vigtigste for staten og for statsborgeren, den personlige frihed.«9
og Grundtvig udtalte, at
»... jeg anser det både for sømmeligt i enhver Grundlov, og viselig for
frugtbart, hvor det ellers falder i god jord, at det gøres til en almindelig
erkendt sætning, at borgerne skulle være så frie, fængslingerne være så få
og så korte som muligt, og at boligen skal være så hellig ved dag og ved
nat, at den ikke af den offentlige magt uden the højeste nødvendighed skal
brydes«.10
7. Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret II, 1966, side 500f.
8. H. Matzen, Dansk Statsforfatningsret, København 1881
9. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 3179. Citatet er opdateret til
moderne dansk.
10. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 2592. Citatet er opdateret til
moderne dansk.
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MAGTENS TREDELING 11
En forudsætning for frihedsrettighedernes effektive beskyttelse er princippet om
magtens tredeling i grundlovens § 3.
Grundlovens § 3 stammer fra Junigrundloven af 1849, dog blev ordlyden
ændret i 1953, hvor Folketinget blev Danmarks eneste repræsentative forsamling. Ideen bag tremagtsdelingen stammer hovedsageligt fra Baronen af Montesquieus værk »Lovenes Ånd« fra 1748 og kommer til udtryk i en række europæiske forfatninger og den amerikanske forfatning.
På Rigsdagen i 1849 udtalte ordføreren, at
»Jeg tror at magten ikke alene kan, men skal deles, og at, hvis den ikke
deles, da vil det føre til despoti, hvad enten man har et monarki eller en
republik; forskellen er da ikke mellem monarki og republik, men mellem
de konstitutionelle, være sig monarki eller republik, og det despotiske, være
sig monarki eller republik.«12
Grundlovens § 3 fastsætter tremagtsdelingen i dansk forfatningsret. Den opregner de tre statsorganer og deres funktioner. Grundtanken bag § 3 er, at fordeling
af magten mellem forskellige statsorganer medfører en magtbalance, som bl.a.
beskytter borgerne mod vilkårlige indgreb i deres frihedsrettigheder. Intet statsorgan tillægges en uindskrænket magt under tremagtsdelingen. Selvom grundlovens § 3 således ikke udgør en egentlig frihedsrettighed, er den afgørende for
beskyttelsen af frihedsrettighederne, eftersom de forskellige grene af staten kan
føre kontrol med hinanden.
Staten udgøres ifølge § 3 af den lovgivende magt (Folketinget og kongen i
forening), den dømmende magt (domstolene) og den udøvende magt (kongen).
Kongen er nu regeringen og den statslige forvaltning.
Folketinget vedtager love, og dets kompetence til at lovgive er primært begrænset af grundlovens bestemmelser, særligt grundlovens frihedsrettigheder.

11. Dette kapitels kilder er overordnet Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kap. I, § 3, kap. IV, § 63 og § 64 samt Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 1,
»Institutioner og regulering«, 2001, kap. 18.
12. Behandlingen af § 2 i Junigrundloven, Rigsdagstidende 1849, sp. 1799. Citatet er opdateret til
moderne dansk.
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Regeringen udøver den magt, som den har hjemmel til at udøve i henhold til
grundloven og vedtagne love. Regeringen må således ikke foretage indgreb overfor borgere, hvis dette indgreb ikke har hjemmel i loven.
I dansk forfatningsret er udgangspunktet, at den grundlæggende afvejning af
stridende interesser i samfundet er overladt til lovgivningsmagten samt, at domstolene er tilbageholdende i deres vurderinger af loves overensstemmelse med
grundloven.13 Domstolene anser lovgivningsmagten for at være den centrale og
dominerende skaber af regler, og domstolene vil ikke sætte sig i stedet for Folketinget, hvis Folketinget har fastsat klare holdepunkter for løsningen af en problemstilling. Det har tidligere været omdiskuteret, hvorvidt domstolene kunne
underkende en lov som grundlovsstridig, og det har været antagelsen, at et sådant skridt som minimum ville kræve en særlig grad af sikkerhed.14 Denne tilbageholdenhed gælder stadig, når det drejer sig om domstolskontrol med f.eks.
love om fordelingspolitik og grænsen mellem ekspropriation og en generel regulering af ejendomsretten.15
Domstolene har dog udnyttet adgangen til at prøve loves overensstemmelse
med grundloven. I Tvind-dommen16 statuerede Højesteret, at et lovindgreb, der
havde som konsekvens, at Tvind-skolerne blev afskåret fra domstolsprøvelse af
deres tilskudsberettigelse, reelt var en endelig afgørelse af en konkret retstvist.
Efter grundlovens § 3 henhørte en sådan afgørelse ikke under lovgivningsmagten, men under den dømmende magt med de deri liggende retsgarantier for
borgerne.
Domstolene kan tillige prøve, om regeringens indgreb overfor borgere er i
overensstemmelse med grundloven og de almindelige love. Denne adgang sikres
udtrykkeligt via § 63, hvorefter domstolene er berettigede til at påkende ethvert
spørgsmål om øvrighedsmyndighedens (den udøvende magts) grænser.
§ 64 medfører, at dommere alene skal rette sig efter loven (og f.eks. ikke
instrukser fra regeringen, Folketinget eller andre), og at dommere ikke kan afsættes uden ved dom, eller forflyttes mod deres ønske (på nær de tilfælde, hvor
en omordning af domstolene finder sted). Disse regler sikrer bl.a. uafhængighed, at dommere alene retter sig efter gældende ret, og at de ikke kan blive afsat,
såfremt deres afgørelser går imod regeringen.
Tredelingen af magten medfører for det første, at domstolene kan føre tilsyn
med, at den lovgivning, som Folketinget vedtager, stemmer overens med grund13. Se bl.a. Bent Christensen, »Domstolene og lovgivningsmagten«, U.1990B.73. og Torben Melchior, »Hvem bestemmer: Folketinget eller domstolene?«, U.2011B.43.
14. Bent Christensen, »Domstolene og lovgivningsmagten«, U.1990B.73., s. 77 og 81.
15. Torben Melchior, »Hvem bestemmer: Folketinget eller domstolene?«, U.2011B.43, s. 44f.
16. U.1999.841H.
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loven. For det andet kan domstolene føre tilsyn med, at regeringens handlinger
stemmer overens med grundloven og de almindelige love, da ethvert indgreb,
som regeringen foretager overfor borgeren, skal have hjemmel i lov. Opbygningen sikrer, at ingen statsmagt opnår de uindskrænkede beføjelser, som man bl.a.
oplevede i enevældets tid i både Danmark, Europa og resten af Verden.
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DEN EUROPÆISKE
MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION OG ANDRE
INTERNATIONALE
KONVENTIONER 17
I 1950 vedtog medlemmerne af Europarådet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der skulle sikre overholdelsen af centrale borgerlige
og politiske rettigheder i Europa. Til EMRK hører den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strasbourg, der behandler individers klager og staters påståede brud på rettighederne i EMRK (og senere vedtagne tillægsprotokoller).
EMRK blev ratificeret af Danmark i 1953 og inkorporeret i Dansk ret i 1992.
Dette medførte, at EMRK blev direkte anvendelig (en del af dansk ret), og borgere kunne således påberåbe sig rettighederne direkte overfor de danske domstole og myndigheder. EMRK har ikke grundlovskraft men kan, ifølge inkorporeringslovens18 forarbejder, tilsidesætte en almindelig dansk lovbestemmelse,
der strider imod EMRK, medmindre det var Folketingets hensigt, at den danske
lov skulle fravige forpligtigelserne i EMRK.19
Folkeretten har som nævnt ikke grundlovskraft, og EMRK kan således ikke
tilsidesætte grundloven.20
De frihedsrettigheder, der beskyttes i grundloven, er også indeholdt i EMRK
og nyder på en række områder en stærkere beskyttelse under EMRK end grundloven. Grundlovens formuleringer og beskyttelsesniveau kan anses som værende
udtryk for den grundlovsgivende forsamlings ønske om, at overgangen fra ene-

17. Dette kapitels kilder er overordnet Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, s. 4, 10-19, 33-39, Henrik Zahle, »Dansk forfatningsret 2, Regering, forvaltning og
dom«, side 360.
18. Lovforslag nr. 230 af 1992.
19. Se endvidere Ole Spiermann, U.2006B.187 »Lovgivnings tilsidesættelse og det retlige grundlag
herfor: grundlov – menneskerettighedskonvention – traktat«, betænkning 1407/2001,
U.2006.770H og U.2012.1761H.
20. U.2010.1547H.
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vælde til demokrati skulle ske blidest muligt, modsat den amerikanske og særligt
den franske revolution, hvor der ikke var tale om en overgang men et direkte og
voldeligt brud med den tidligere orden. Ratificeringen og inkorporeringen af
EMRK har imidlertid medført, at den forholdsvis svage beskyttelse af frihedsrettighederne i grundloven ofte suppleres af den stærkere beskyttelse i EMRK og
EMDs praksis.
Foruden EMRK har Danmark ratificeret en række andre internationale konventioner om menneskerettigheder21, bl.a. FN’s Konvention om borgerlige og
politiske rettigheder. Indtil videre er kun EMRK inkorporeret i Dansk ret. Det er
dog en dansk retstradition, at ikke-inkorporerede konventioner inddrages som
fortolkningshensyn, når danske domstole skal fortolke dansk ret. Det formodes
nemlig, at Folketinget ikke har til hensigt at krænke internationale forpligtigelser, når det vedtager lovgivning. De ikke-inkorporerede konventioner har derfor
også indflydelse på udformningen og fortolkningen af dansk ret, og de medfører
rettigheder, der supplerer grundloven og EMRK.

21. Konventionen af 1966 om beskyttelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, Konventionen af 1966 om beskyttelse af borgerlige og politiske rettigheder, Konventionen af 1965
om afskaffelse af alle former for racediskrimination, Konventionen af 1979 om afskaffelse af
alle former for diskrimination mod kvinder, Konventionen af 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling og straf, Konventionen af 1989 om barnets rettigheder og Konventionen af 2007 om handicappedes rettigheder.
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RELIGIONSFRIHEDEN 22
§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at
dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod
sædeligheden eller den offentlige orden.

Historie
§ 67 fik sin ordlyd i Junigrundloven og har haft den samme ordlyd i alle Danmarks fem grundlove. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 68, som
foreskriver, at ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

Formål
Historisk set har religionsfriheden været afgørende for indførelsen af de øvrige
frihedsrettigheder, både i Danmark og Europa. Danmark havde tidligere religionstvang i bl.a. Kongeloven og Danske Lov, og det blev før grundlovens vedtagelse anset for afgørende, at landets borgere alle tilhørte samme trosretning,
ligesom der ofte blev slået hårdt ned på afvigere, der ansås som en trussel mod
statens enhed og beståen. I Holcks Statsforfatningsret fra 1869 hedder det, at der
før grundloven herskede en »Sammenblanding af Stat og Kirke«, der medførte, at
»borgerlige tvangsmidler anvendtes for at fremtvinge Opfyldelsen af kirkelige forpligtelser og af kirkelige betingelser opstilledes for Nydelsen af borgerlige Rettigheder«.23 § 67 udgjorde i 1849 det endelige opgør med religionstvangen og var på
daværende tidspunkt derfor en af de mest radikale bestemmelser i grundloven
med de mest vidtgående konsekvenser for udvidelsen af danskernes personlige
frihed, selvom der allerede var sket mildninger af retstilstanden før 1849.
Ree udtalte i 1849, at

22. Dette kapitels kilder er overordnet Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kap. VII, § 67.
23. C. G. Holck, Den danske statsforfatingsret (1869) side 288
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»Når bestemte principper skulle nedlægges i en grundlov, forekommer det
mig, at der er intet, som kræver en mere tydelig og mere oprigtig udtalelse,
end det, som angår den helligste af alle menneskers rettigheder, den, ikke
blot at tænke og at tro hvad den indre trang tilsiger, men også at udøve
den hele gudsdyrkelse på den måde, som stemmer overens hermed.«24
Religionsfriheden omfatter alle, der opholder sig i Danmark, både individer og
kollektiv religiøs praksis. Den omfatter dyrkelsen af enhver guddom eller guddommelighed. Heri ligger bl.a. handlinger som bøn, gudstjenester, ceremonier
samt andre religiøse handlinger. Såfremt de relevante aktiviteter savner reel tilknytning til den egentlige »gudsdyrkelse«, falder de uden for § 67’s beskyttelsesområde.25
Religionsfriheden skal udøves indenfor sædelighedens og den offentlige ordens grænser. Sædeligheden og den offentlige orden er verdslige regler, f.eks.
straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser og legemskrænkelser
og grundlovens bestemmelse om værnepligt. Overtrædelse af grænserne kan
medføre forbud eller påbud, og i yderste konsekvens vil et trossamfund kunne
opløses ved dom.
Trossamfund har ikke et grundlovssikret krav på gennemførelse af særforanstaltninger i forhold til deres særlige ønsker, men lovgiver har mulighed for at
tilgodese ønsker såsom fritagelse fra kristendomsundervisning og specifikke
slagtemetoder for muslimer og jøder mv.

Udvikling
I modsætning til eksempelvis Frankrig og USA har Danmark ikke formelt adskilt kirke og stat. Uanset denne historisk betingede ordning er § 67 overordnet
set velbevaret i Danmark, men der findes flere eksempler på politiske ønsker om
at foretage indgreb i religionsfriheden, f.eks. i form af forslag om forbud mod
minareter. Der er sket reelle indgreb i religionsfriheden med henblik på opretholdelse af den nødvendige ro og orden samt for at beskytte kvinder mod omskæring. Nedenfor listes eksempler på, hvordan borgernes ret til religionsfrihed
over årene er blevet prøvet og på forskellig vis enten opretholdt eller indskrænket.

24. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 2550.
25. Jens Peter Christensen, »Dansk statsret«, 2012, s. 371.
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AMU-centeret
Grænserne for ‘‘gudsdyrkelsens‘’ rækkevidde blev prøvet ved Højesteret i en sag,
hvor en gruppe muslimer ville bede i et gangareal på et AMU-center, hvilket
førte til sammenstød med en anden elevgruppe. 26 Det blev besluttet, at gruppen
ikke måtte bede på fællesarealer, men at gruppen kunne bede i lokaler, der ikke
var til fælles benyttelse. Det blev samtidigt oplyst, at overtrædelse af forbuddet
ville medføre bortvisning. Alligevel udførte en person en bøn i gangarealet og
blev efterfølgende bortvist. Landsretten fandt, at beslutningen ikke kunne anses
som udtryk for forskelsbehandling af personen på grund af hans religiøse tro,
men alene som dispositioner, der skete med henblik på opretholdelse af den
nødvendige ro og orden. Dette blev stadfæstet af Højesteret.

Kvinder, omskæring og religion
Der er igennem årene opstået et fokus på forholdet mellem religionsfriheden og
diskriminationsforbuddet. Bl.a. kan en række af de store religioners praksis indebære kønsdiskrimination, idet kvinder eksempelvis mod deres vilje kan pålægges ikke at måtte udføre bestemte handlinger, besidde særlige erhverv, opnå
skilsmisse mv.27
I 2003 blev der, på baggrund af et lovforslag om ændring af straffeloven28,
indført særskilt kriminalisering af kvindelig omskæring i straffelovens § 245 a.
Blandt en række befolkningsgrupper anses omskæring for at være et traditionsbundet ritual, men bestemmelsen blev indført som følge af internationale forpligtelser, der beskytter børn mod krænkende behandling.29

Forslag om minaretforbud og forbud mod rituel slagtning
I 2010 blev der fremsat et beslutningsforslag til Folketinget om vejledende folkeafstemning om forbud mod etablering af nye minerater i forbindelse med
moskeer.30 Forslaget blev dog forkastet af et væsentligt flertal.
I forbindelse med forslag til ændring af dyreværnsloven om indførsel af et
forbud mod rituel slagtning31 blev det fremhævet af Det Dyreetiske Råd, at et

26.
27.
28.
29.
30.

U.2001.83 H.
Henrik Palmer Olsen, »Religionsfrihed«, Juristen nr. 4, 2005.
L 386 af 2003.
Se FNs Børnekonvention og FNs Kvindekonvention.
BSF 104 af 2009, Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning
om forbud mod minareter.
31. L 93 af 1996-97.
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forbud ville have stor indvirkning på bestemte gruppers religionsudøvelse.32 I
betænkningen til lovforslaget blev det bl.a. fremhævet, at:
»Det kan altså som udgangspunkt ikke afvises, at en regulering af slagtemetoder ud fra dyreetiske synspunkter, som svarer til synspunkter, der i
øvrigt er lagt til grund for lovgivningen, er grundlovsmæssige, selv om de
indebærer en begrænsning af den måde, hvorpå en gudsdyrkelse kan finde
sted.«33
Forbuddet blev ikke gennemført, men metoden for rituel slagtning blev korrigeret.

Sikher
I en dom fra Østre Landsret blev en troende sikh dømt for besiddelse af en 10 cm
lang kniv (kirpan), selvom kniven uomtvisteligt blev båret som et religiøst symbol. 34 Landsretten lod straffen bortfalde. Anderledes har lovgiver eksplicit fritaget sikher for at opfylde kravet i færdselsloven om at bære styrthjelm, da de
ikke må færdes uden at bære turban.35

Staten, kirken og finansiering
Religionsfriheden er, udover at være omfattet af grundloven, beskyttet af EMRK
artikel 9. Højesteret har statueret, at kravet om, at en person med tilknytning til
det romersk-katolske kirkesamfund skulle anmelde sin datters fødsel til folkekirkens ministerialbog, ikke indebar en krænkelse af religionsfriheden i EMRK.36 Højesteret fandt tillige, at personens ret til religionsfrihed efter EMRK ikke
blev berørt af, at disse var med til at finansiere folkekirken, selvom de ikke var
medlemmer af folkekirken. Det blev bl.a. baseret på, at en del af folkekirkens
udgifter vedrører varetagelse af ikke-religiøse samfundsopgaver, f.eks. civilregistrering og begravelsesvæsen. I 1999 blev forældre idømt bøder og tvangsbøder
for at undlade at oplyse deres barns navn til ministerialbogen.37 De ønskede af
principielle grunde ikke at anmelde barnets navn via den danske folkekirke.
EMDs Storkammer har i en sag fra 2009 mod Italien fastslået, at ophængning

32.
33.
34.
35.

Det Dyreetiske Råd, Udtalelse om rituelle slagtninger, april 1997.
1996/1 BTL 93, Betænkning over forslag til lov om ændring af dyreværnsloven.
U.2007.316Ø.
Færdselslovens § 81, stk. 5 samt cirkulære nr. 17133 af 21. april 1997. Se endvidere Jens Peter
Christensen, »Dansk statsret«, 2012, s. 372.
36. U.2008.342H.
37. U.1999.1288Ø.
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af krucifikser i klasseværelser på offentlige skoler ikke stred mod religionsfriheden. 38 I 2013 afsagde EMDs Storkammer en dom, hvor det bl.a. blev fastslået, at
et privat luftselskabs forbud mod, at de ansatte bar synlige kors, udgjorde en
krænkelse af religionsfriheden.39
Se endvidere »Udvikling« vedrørende § 70, om burkaforbud, beklædningstvang, tørklæder og vidneforklaringer samt dommeres politiske og religiøse tilhørsforhold.

Forslag
Religionsfriheden er i praksis og overordnet set velbevaret i Denmark, og medlemmer af forskellige trossamfund har en meget vid adgang til at dyrke deres tro,
som de vil. Begrænsninger på, hvordan religiøse handlinger må udføres i det
offentlig rum, må accepteres, såfremt begrænsningerne er ikke-diskriminerende, saglige, proportionale og nødvendige i forhold til væsentlige samfundsinteresser, såsom eksempelvis beskyttelsen af pigers fysiske integritet, der sikres
via forbuddet mod omskæring. Endvidere er det nødvendigt, at religionsfriheden ikke udgør en særrettighed, der, udover hvad der følger af grundlovens § 4,
giver medlemmer af trossamfund rettigheder til at foretage handlinger eller nyde
privilegier, som de, der ikke tilhører trossamfund, ikke nyder. Dette bør dog
imidlertid ikke medvirke til en legitimering af indgreb i trossamfundenes adgang til at etablere rammerne for deres gudsdyrkelse, som det eksempelvis er
blevet foreslået vedrørende forbud mod minareter.
Endvidere anbefales det, at man ikke indfører symbollovgivning på områder,
der allerede varetages af den generelle lovgivning.

38. Lautsi v. Italy, 2009.
39. Eweida and Others v. United Kingdom, 2013.
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DISKRIMINATIONSFORBUDDET 40
§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige
og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af
nogen almindelig borgerpligt.

Historie
§ 70 fik sin ordlyd i Junigrundloven, dog blev »eller afstamning« indsat i 1953grundloven.

Formål
Lighed for loven er et helt grundlæggende princip i et retssamfund. Dette princip skal sikre, at borgernes retsstilling ikke er afhængig af religion, etnicitet, afstamning, race m.v. Den historiske baggrund for lighedsgrundsætningen er den
systematisk diskrimination af eksempelvis jøder, katolikker og andre religiøse
(og senere etniske og racemæssige) mindretal, som i Europa har medført grove
overgreb, racelove, masseforfølgelser og folkedrab, først som led i religionsstridigheder og senere som følge af aggressiv etnisk- og racistisk nationalisme.
Bestemmelsen indeholder en lighedsgrundsætning og omfatter både danskere og udlændinge. § 70 beskytter religionsfrihed, men sikrer ikke religionslighed.
Begrebet »trosbekendelse« omfatter f.eks. medlemskab af et trossamfund,
trosudøvelse eller anden adfærd, der fastslår tilhørsforhold til en tro eller religion, og begrebet »afstamning« antages at omfatte nationalitet, race samt kulturel, geografisk og etnisk oprindelse. I modsætning til eksempelvis EMRK og en
række internationale menneskerettighedskonventioner indeholder § 70 et relativt begrænset forbud mod forskelsbehandling, da bestemmelsen ikke forbyder
forskelsbehandling på baggrund af eksempelvis køn, politisk overbevisning,
sprog, social oprindelse m.v. Udover særlige FN konventioner rettet mod ligebehandling og ikke-diskrimination, såsom FNs Konvention om Afskaffelse af
40. Dette kapitels kilder er Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006,
kap. VII, § 70, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, s. 158 f.
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alle former for racediskrimination (CERD), og FNs Konvention om afskaffelse
af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW), findes der en række
love, der tilstræber at sikre ligebehandling på eksempelvis arbejdsmarkedet.41
Bestemmelsen forbyder staten at iværksætte indgreb i individets borgerlige
eller politiske rettigheder – en hvilken som helst fordelagtig position, herunder
offentlige og private rettigheder – på baggrund af dennes religion eller afstamning. Forbuddet dækker både direkte og indirekte forskelsbehandling samt positiv særbehandling. Borgerne kan således ikke undlade at påtage sig visse borgerpligter med henvisning til religion eller afstamning.

Udvikling
§ 70 er overordnet set velbevaret i Danmark. De indskrænkninger, der er indført,
forfølger legitime formål og er afgrænsede. Eksempelvis gælder dette begrænsningen af dommeres adgang til at give udtryk for religiøse tilhørsforhold og
meningstilkendegivelser og forbud mod beklædningstvang. Der har dog været
fremsat politiske ønsker om at forbyde visse religiøse beklædningsgenstande,
ligesom Højesteret fandt, at muslimske kvinder kunne tvinges til at tage deres
tørklæde af som følge af en arbejdsgivers beklædningsreglement. Nedenfor konkretiseres denne udvikling.

Burkaforbud, beklædningstvang, tørklæder og vidneforklaringer
I Danmark og Europa har der i en årrække været en diskussion om et forbud
mod burkaer i det offentlige rum. I 2009 fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om at forbyde beklædningsgenstandene burqa og niqab.42 I 2009
spurgte Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Justitsministeren om hvilke spørgsmål et burkaforbud rejste i forhold til grundloven og
EMRK.43 Justitsministeriet var mest tilbøjelig til at mene, at et forbud mod at
bære burka i det offentlige rum ville indebære, at nogen på grund af »trosbekendelse [ ...] berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder«, og at det gav anledning til væsentlig tvivl, om forbuddet ville udgøre en

41. For et overblik se Institut for Menneskerettigheders statusrapport 2012 for »Race og etnisk
oprindelse« tilgængelig her: http://www.menneskeret.dk/files/pdf/Publikationer/Status/dk/
2012/STATUS_2012_IMR-Race_og_etnisk_oprindelse.pdf
42. BSF 11 af 2009, Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det
offentlige rum, 8. oktober 2009.
43. Spørgsmål nr. 286 af 2009 fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
(Alm. del).
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berettiget undtagelse fra lighedsgrundsætningen i grundlovens § 70. Efter Justitsministeriets opfattelse gav det også anledning til væsentlig tvivl, om et forbud mod at bære burka i det offentlige rum ville være i overensstemmelse med
EMRK art. 9 og 10.
I 2010 indførte man, i straffelovens § 260, stk. 3, en skærpet strafferamme,
som gør det muligt at idømme en person indtil 4 års fængsel, hvis personen
tvinger en anden til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt. Ifølge lovforslaget indebar en sådan ulovlig tvang, et alvorligt indgreb
i den personlige frihed, da den pågældende bliver frataget muligheden for at
deltage på lige fod med andre mennesker i den frie og åbne kommunikation i
samfundet.44
I retsplejelovens § 168, stk. 2, blev det indført, at et vidne ikke må bære en
beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt under vidneforklaringer. Forbuddet blev baseret på et grundlæggende princip i retsplejen, hvori bevisførelse skal foregå umiddelbart for den eller de personer, som skal træffe afgørelse i retssagen.45 Formålet er at sikre retten det bedst mulige grundlag for at
vurdere bevisførelsen og træffe afgørelse. Ved afhøring af vidner er kernen i bevisumiddelbarhedsprincippet, at den eller de personer, som skal træffe afgørelse,
kan se vidnet. Retsplejelovens § 168, stk. 2 indebærer, at retten kan pålægge vidnet at fjerne ansigtstildækkende beklædningsgenstande. Det forudsættes dog, at
pålægget udformes under behørig hensyntagen til personens integritet og uden
unødig krænkelse af den pågældende. Vidnet kan kun pålægges at afføre sig beklædningsgenstande, der som f.eks. en burka eller niqab dækker hele eller større
dele af kroppen, hvis det ikke er muligt alene at fjerne beklædningsgenstanden
fra ansigtet.
I den såkaldte FØTEX-dom46 tog Højesteret stilling til, om muslimske kvinder kunne tvinges til at tage deres tørklæde af som følge af en arbejdsgivers
beklædningsreglement. Højesteret fandt, at afskedigelsen af kvinden for at bære
et religiøst begrundet hovedtørklæde i strid med beklædningsreglerne ikke indebar en ulovlig forskelsbehandling. I denne forbindelse lagde Højesteret vægt
på, at det var afgørende, at reglerne var objektivt begrundet i et sagligt formål, og
at midlerne til at opfylde formålet var hensigtsmæssige og nødvendige.

44. Lovforslag nr. 181 af 2010, punkt 4.1.
45. Lovforslag nr. 181 af 2010, punkt 2.2.2.
46. U.2005.1265H
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Dommeres politiske og religiøse tilhørsforhold
I 2009 blev det i retsplejelovens § 56 bestemt, at en dommer ikke ved retsmøder
må fremtræde på en måde, der er egnet til at blive opfattet som en tilkendegivelse
af den pågældendes eventuelle religiøse eller politiske tilhørsforhold eller af den
pågældendes holdning til religiøse eller politiske spørgsmål i øvrigt. 47
Bestemmelsen omfatter alene adfærd og synlig påklædning m.v., som man
må forvente, at andre i almindelighed vil opfatte som værende en tilkendegivelse
af dommerens eventuelle religiøse eller politiske tilhørsforhold – dvs. bekendelse til en bestemt religion eller religiøs retning eller f.eks. medlemskab af eller
anden støtte til et bestemt politisk parti – eller som en tilkendegivelse af den
pågældende dommers personlige holdning til et religiøst eller politisk emne i
øvrigt.48 Ifølge lovforslaget omfatter forbuddet alle religiøse tilhørsforhold og
meningstilkendegivelser om religiøse spørgsmål, og da forbuddet var båret af et
sagligt hensyn til at sikre dommeres neutrale fremtræden under retsmøder, rejste forbuddet, ifølge lovforslaget, ikke spørgsmål i forhold til grundlovens § 70.49

Forslag
§ 70 og lighedsgrundsætningen er overordnet set velbevarede i Danmark, og
politikeres ønske om indgreb i § 70, i forbindelse med diskussionen om burkaforbuddet, er ikke gennemført i dansk ret. Et sådant forbud vil, som anført af
Justitsministeriet, formentlig ikke være foreneligt med § 70, da forbuddet alene
retter sig mod en bestemt gruppe borgere afgrænset af deres tro.
Den lovgivning, som har medført indgreb i forhold til religiøse praksisser,
som kravet om dommeres objektive neutralitet i retsplejelovens § 56, og udgangspunktet om, at man skal kunne se et vidnes ansigt i retsplejelovens § 168,
stk. 2, rammer formentligt visse religioner mere end andre, hvilket afspejles i
lovforslagene, hvor Islam specifikt omtales.50 Bestemmelserne er dog religionsneutrale i den forstand, at alle dommere skal fremstå neutrale, og at alle vidners ansigter skal kunne ses. Der er sket en afvejning af hensynene til religionsfriheden og lighedsgrundsætningen på den ene side, og objektiv neutralitet, retssikkerhed og tilstrækkelig bevisførelse på den anden side, og resultatet af denne
afvejning kan ikke anses at udgøre en underminering af diskriminationsforbud-

47.
48.
49.
50.

L 495 af 2009.
Lovforslag nr. 98 af 2008, bemærkningerne til § 1.
Lovforslag nr. 98 af 2008, punkt 5.1.
Lovforslag nr. 181 af 2010, punkt 5.
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det eller lighedsgrundsætningen, eftersom dommeres neutralitet må anses som
en legitim interesse, ligesom forbuddet er afgrænset til de situationer, hvor dommere deltager i retsmøder.
Det anbefales dog, at man afstår fra at indføre mere generelle indgreb rettet
mod bestemte trossamfund såsom forslaget om burkaforbud. At en person bærer religiøse, kulturelle eller etniske symboler, klæder eller lignende, privat eller
offentligt, indebærer som udgangspunkt ikke en krænkelse af andres eller personens egne rettigheder, såfremt det sker af egen fri vilje. Sådanne forbud vil
også være problematiske i forhold til religions- og ytringsfriheden i EMRK. Er
der tale om tvang eller andre overgreb, vil disse overgreb generelt være omfattet
af den almindelige strafferetlige lovgivning, uanset om de er baseret på religion.
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DEN PERSONLIGE FRIHED 51
§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen
dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse
overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form
for frihedsberøvelse.
Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i
loven.
Stk. 3. Enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles for
en dommer. Hvis den anholdte ikke straks kan sættes på fri
fod, skal dommeren ved en af grunde ledsaget kendelse, der
afsiges snarest muligt og senest inden tre dage, afgøre, om
han skal fængsles, og hvis han kan løslades mod sikkerhed,
bestemme dennes art og størrelse. Denne bestemmelse kan
for Grønlands vedkommende fraviges ved lov, for så vidt
dette efter de stedlige forhold må anses for påkrævet.
Stk. 4. Den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks særskilt indbringes for højere ret.
Stk. 5. Ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre straf af bøde eller hæfte.
Stk. 6. Udenfor strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den,
der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov
Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal
have adgang til at rette henvendelse.

51. Dette kapitels kilder er Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006,
kap. VII, § 71 og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, s. 225 f.

DEN PERSONLIGE FRIHED

31

Historie
§ 71 fik sin nuværende ordlyd i 1953 og afspejler bl.a. et ønske om at forhindre
en gentagelse af de hændelser, der fandt sted under besættelsen under Anden
Verdenskrig. Den tidligere version af bestemmelsen i Junigrundloven af 1849
regulerede kun anholdelse og varetægtsfængsling, hvilket nu fremgår af § 71, stk.
3, 4 og 5.

Formål
»Habeas corpus« udgør grundsætningen om retten til at få prøvet lovligheden af
ens frihedsberøvelse af domstolene. Hvis en person bliver frihedsberøvet, skal
domstolene godkende statens grundlag for frihedsberøvelsen. Det udgør et essentielt beskyttelsesværn mod vilkårlige indgreb fra statsmagten og fremgik bl.a.
af den engelske Magna Carta fra 1205 og senere i den engelske Habeas Corpus
Act fra 1679. Princippet blev krævet indført som beskyttelse imod den engelske
konges vilkårlige frihedsberøvelser som følge af kongens uindskrænkede magt.
Habeas corpus blev inddraget som argument i forhandlingerne om Junigrundloven.52 Under besættelsen blev danske kommunister interneret, hvilket var en
af bevæggrundene for udvidelsen af § 71 i 1953-grundloven.
I forbindelse med forhandlingerne om Junigrundloven på Rigsdagen udtalte
Grundtvig om den oprindelige version af § 71:
»Det er, som vi alle se, den vilkårlige, derfor altid rædsomme og tit grusomme politimagt, som denne paragraf i Grundloven sigter at indskrænke, det er fængslinger i hobetal og i længere tid, før nogen skyld er
bevist, som den sigter til, så vidt muligt, at forbygge, og der kan da vist
ingen paragraf være i den danske Grundlov, som menneskevennen kunne
hilse med mere glæde og ønske både en længere og lykkeligere virksomhed
end denne. Vistnok er vort fædreland, gud ske lov, ikke af dem, der har
været hårdt hjemsøgte i denne eller nogen anden henseende af grusomhed,
men det er dog langt fra, at vi kunne sige, at en sådan bestemmelse skulle
være overflødig, og jo mindre voldsomhed der plejer at vise sig hos vort
folk, des bedre og lykkeligere følger tør vi spå os af et sådant værn om en-

52. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 2592.
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keltmands sikkerhed og frihed: sikkerhed for at overvældes af en magt,
som jo ingen enkelt kan eller må modstå.«53
§ 71 har til formål at beskytte borgerens ret til at bevæge sig og fungere i normal
kontakt med omverdenen. Den indledende bestemmelse, »Den personlige frihed
er ukrænkelig«, er en proklamation, der ikke tillægges nogen praktisk betydning.
Den kan dog betragtes som et udtryk for, at indgreb i den personlige frihed skal
have karakter af en undtagelse.
§ 71 regulerer både frihedsberøvelser inden- og udenfor strafferetsplejen.
Frihedsberøvelser indenfor strafferetsplejen er anholdelser og varetægtsfængslinger i forbindelse med straffesager. Derudover regulerer den proceduren og
grundlaget for frihedsberøvelser samt domstolenes kontrol af heraf.
§ 71 udtrykker princippet i tremagtsdelingen i § 3. Om den oprindelige version af § 71 udtalte politiker L.N. Bregendahl på Rigsdagen i 1849, at
»... det er for at etablere den grundsætning, at spørgsmålet om arrestabiliteten er genstand for den dømmende magt, og ikke for den udøvende
magts funktion, at denne paragraf skal optages i Grundloven«.54
Bestemmelsens stk. 2 foreskriver eksplicit, at frihedsberøvelse kræver hjemmel i
en lov, som fastsættes af Folketinget. Dette gælder både for danskere og udlændinge. Domstolene fører efterfølgende kontrol med, at frihedsberøvelsen af personen er i overensstemmelse med loven. Dette krav beskytter borgere mod vilkårlige frihedsberøvelser, da regeringen kun kan frihedsberøve en person, hvis
loven foreskriver, at frihedsberøvelsen kan finde sted, og hvis frihedsberøvelsen
sker i overensstemmelse med loven.
§ 71 indeholder et generelt forbud mod frihedsberøvelser på baggrund af en
persons politiske eller religiøse overbevisning eller afstamning. Dette forbud beskytter kun danske statsborgere.
§ 71, stk. 6 vedrører administrative frihedsberøvelser, der ikke er besluttet af
en dømmende myndighed, der ikke sker indenfor strafferetsplejen (dvs. ikke i
forbindelse med straffesager), og som ikke sker med hjemmel i udlændingelovgivningen. Bestemmelsen blev indsat i 1953, fordi man ikke anså det for betryggende, at en person, som var berøvet sin frihed, selv skulle anlægge sin sag mod

53. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 2585. Citatet er opdateret til
moderne dansk.
54. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 3179. Citatet er opdateret til
moderne dansk.
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den relevante myndighed. Ved en administrativ frihedsberøvelse har den frihedsberøvede ret til at få indbragt frihedsberøvelsen for domstolene ved at fremsætte en begæring herom. Bestemmelsen skyldes bl.a. nazisternes krænkelse af
den personlige frihed under Anden Verdenskrig. Det var særligt Alf Ross og Aksel Larsen, der var fortalere for en sådan udvidelse. Under forfatningskommissionens behandling af bestemmelsen lagde Alf Ross således vægt på, »at der i alle
tilfælde af frihedsberøvelse er judiciel kontrol«.55 Ross bemærkede i den forbindelse, at »de praktiske vanskeligheder næppe kan tale afgørende imod at øge garantien på dette område«.

Udvikling
Der er sket en række væsentlige indskrænkninger i beskyttelsen af den personlige frihed og beskyttelsen mod uretmæssige frihedsberøvelser. Særligt er indskrænkningerne sket på baggrund af ændringer i politiloven og udlændingeloven, som har muliggjort administrative frihedsberøvelser, særlig domstolsbehandling i sager vedrørende udlændinge, samt indgreb som visitationszoner og
zoneforbud, der ikke udgør egentlige frihedsberøvelser, men indgreb i den personlige frihed og bevægelsesfriheden. Samtlige ændringer indebærer en fare for,
at myndighederne foretager indgreb i den personlige frihed på vilkårlige grundlag. Domstolene har dog underkendt flere administrative massefrihedsberøvelser og sikret udlændinges ret til kontradiktion i udvisningssager vedrørende
trusler mod statens sikkerhed. I det følgende konkretiseres denne udvikling.

Terrorpakkerne og Tunesersagen
I 2002 vedtog Folketinget Terrorpakke I56, og i 2006 Terrorpakke II57. Terrorpakke I medførte en række ændringer i udlændingeloven, der introducerede nye
regler for udlændinge, der blev anset for at udgøre en fare for statens sikkerhed.58
I henhold til udlændingeloven kan en udlænding udvises, hvis denne anses
for at være en fare for statens sikkerhed, og udlændingen kan frihedsberøves
med henblik på at sikre udvisningen.
Ifølge udlændingeloven kan justitsministeren bestemme, at de oplysninger,
der er indgået i vurderingen af, om udlændingen må anses for en fare for statens
55. Statsministeriets Forfatningskommission af 09.02.1946, Mødemateriale fra underudvalg, Udvalg 4, 1949-1952.
56. L 378 af 2002.
57. L 542 af 2006.
58. L 362 af 2002.
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sikkerhed, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlænding,
vurderingen angår. Dette indebærer, at udlændingen ikke partshøres om oplysningerne, ligesom udlændingens advokat ikke får adgang til oplysningerne.
I februar 2008 blev en udlænding (tuneser) frihedsberøvet i forbindelse med
en ransagning, der ifølge Politiets Efterretningstjeneste bekræftede, at udlændingen var i færd med at planlægge et mord i forbindelse med Muhammedtegningerne i september 2005. Forud for ransagningen kategoriserede Integrationsministeriet59 udlændingen som værende til fare for statens sikkerhed, og Udlændingeservice træf afgørelse om, at tuneseren skulle udvises for bestandig.
Udlændingen gjorde gældende, at det materiale, som førte til frihedsberøvelsen af ham, var blevet holdt hemmeligt med den virkning, at der ikke var sket
en reel domstolsprøvelse af, om frihedsberøvelsen var vilkårlig. Byretten og
landsretten opretholdte frihedsberøvelsen.
Højesteret statuerede imidlertid,
»at en kontrol af frihedsberøvelsens lovlighed skal indebære en vis prøvelse
af det faktuelle grundlag for afgørelsen om, at udlændingen må anses for
en fare for statens sikkerhed. Der må kræves en rimelig sandsynliggørelse
af, at der har været et sådant faktuelt grundlag for farevurderingen, at
frihedsberøvelsen ikke kan anses for uhjemlet eller ubegrundet, jf. herved
også menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 4. Denne sandsynliggørelse må ske ved, at myndighederne for retten fremlægger de i så henseende fornødne oplysninger med passende adgang til kontradiktion.«60
Højesteret hjemviste sagen til fornyet behandling, da den fandt, at byrettens og
landsrettens prøvelse af frihedsberøvelsen ikke levede op til de krav, der måtte
stilles til domstolskontrollen.

Hemmelige beviser og særlige advokater
I 2009 blev der i udlændingeloven indsat et særligt kapitel 7 b om domstolsbehandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for at
udgøre en fare for statens sikkerhed. Formålet var primært at give mulighed for,
at der som led i domstolsbehandlingen af sager om udvisning, kan fremlægges
fortrolige oplysninger for retten, som af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan

59. Udlændingelovens § 45 b blev indsat i via Terrorpakke I, og i den oprindelige version var det
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration der traf afgørelsen om udlændingen
kunne anses for en fare for statens sikkerhed, efter en indstilling fra Justitsministeren.
60. U.2008.2394H.

DEN PERSONLIGE FRIHED

35

videregives til udlændingen og dennes advokat. Samtidig beskikkes udlændingen en særlig advokat, der har adgang til det fortrolige materiale, og som har til
opgave at varetage udlændingens interesser i relation til dette materiale under
domstolsbehandlingen.
Udlændingen og dennes advokat har ikke adgang til de fortrolige oplysninger og har ikke mulighed for at udøve de sædvanlige partsbeføjelser, herunder at
kunne vurdere og udtale sig om de pågældende oplysninger, selvom disse fremlægges for retten og indgår i grundlaget for rettens afgørelse. Dette varetages i
stedet af den særlige advokat, der har indsigt i og mulighed for at udtale sig om
det materiale, som fremlægges for retten med henblik på at indgå i sagen, herunder de fortrolige oplysninger, som af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan videregives til udlændingen og dennes advokat.
Den særlige advokat kan drøfte sagen med udlændingen og dennes advokat,
indtil det tidspunkt, hvor de fortrolige oplysninger er videregivet til den særlige
advokat. Når sådanne oplysninger er videregivet til den særlige advokat, må den
særlige advokat ikke længere drøfte sagen med udlændingen eller dennes advokat. Det er alene i retsmøder, hvor udlændingen ikke er til stede, fordi der fremlægges fortrolige oplysninger, at den særlige advokat varetager udlændingens
interesser og kan udtale sig om sagen.

Administrative frihedsberøvelser
Adgangen til administrative frihedsberøvelser fremgår af politilovens § 5, stk. 3
(den generelle hjemmel for fareværgende indgreb), § 8, stk. 4 (om indgreb i
offentlige forsamlinger) og § 9, stk. 3 (om indgreb i opløb), der blev vedtaget i
2004. Politiloven er en særskilt regulering af politiets adgang til at foretage indgreb uden for strafferetsplejen.
En administrativ frihedsberøvelse er en frihedsberøvelse af en person udenfor strafferetsplejen, hvilket indebærer, at frihedsberøvelsen ikke sker med henblik på strafforfølgelse. Frihedsberøvelsen kan ske med henblik på at afværge en
fare, og frihedsberøvelsen kan således være en forebyggende foranstaltning og
foregribe en evt. fremtidig strafbar handling.
Politilovens § 8, stk. 4 omhandler offentlige forsamlinger og giver bl.a. politiet adgang til at frihedsberøve forsamlingsdeltagere, som giver anledning til fare
for ordensforstyrrelser og/eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Hvis mindre indgribende midler ikke findes tilstrækkelige til at afværge
faren, kan politiet om nødvendigt frihedsberøve den eller de personer, der giver
anledning til faren. Frihedsberøvelsen skal være så kortvarig og skånsom som
muligt og måtte, oprindeligt, så vidt muligt ikke udstrækkes ud over 6 timer.
Efter politilovens § 9 har politiet til opgave at afværge opløb, der indebærer
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fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden eller fare for enkeltpersoners
eller den offentlige sikkerhed. Med henblik på at afværge en sådan fare kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren.
Ligesom ved fareafværgelse efter § 8 kan politiet efter § 9, stk. 3 (hvis mindre
indgribende midler ikke findes tilstrækkelige til at afværge faren) om nødvendigt frihedsberøve den eller de personer, der giver anledning til faren. Frihedsberøvelsen skal også i disse tilfælde være så kortvarig og skånsom som muligt og
måtte, oprindeligt, så vidt muligt ikke udstrækkes ud over 6 timer.
I 2009 vedtog Folketinget den såkaldte »Lømmelpakke«61, som bl.a. indebar
en forlængelse af fristerne i politilovens § 8, stk. 4 og § 9, stk. 3. Fristerne blev
forlænget fra 6 til 12 timer. Frihedsberøvelse kan forsat kun anvendes, hvis det er
nødvendigt i den konkrete situation, og hvis mindre indgribende midler ikke
findes tilstrækkelige til at afværge faren. Frihedsberøvelsen skal endvidere fortsat
være så kortvarig og skånsom som muligt. Selv om grænsen efter forslaget blev
forlænget til 12 timer, skal personen løslades, så snart de omstændigheder, der
gav anledning til frihedsberøvelsen, ikke længere er til stede.

COP 15-massefrihedsberøvelserne
Lømmelpakken62 blev vedtaget med henblik på FNs klimakonference i 2009
(COP 15). Under COP 15 foretog politiet en række administrative frihedsberøvelser med hjemmel i politiloven.
905 personer blev administrativt frihedsberøvet af Københavns Politi ved en
kilemanøvre på Amager i København. 178 af disse frihedsberøvelser blev efterprøvet ved Østre Landsret, der vurderede, om betingelserne for frihedsberøvelser i politilovens § 8, stk. 4 var opfyldt.63 Landsretten tog ikke stilling til lovens
forenelighed med grundloven, men Landsretten fandt, at frihedsberøvelserne af
de 178 personer ikke var i overensstemmelse med politilovens § 8, stk. 4. Landsretten baserede sin afgørelse på omstændighederne ved masseanholdelsen, bl.a.
at det måtte være klart, at der ville komme et større antal fredelige demonstranter mellem kilerne, at det fremgik af videooptagelser, at der blandt de 905 frihedsberøvede var flere, som man måtte skønne ikke hørte til dem, man ønskede
at frihedsberøve, og at en del af de deltagende var fredelige demonstranter. Forholdene og den tidsmæssige udstrækning af frihedsberøvelsen blev tillige anset
for at være i strid med EMRK art. 3, om forbud mod tortur og umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller straf.

61. L 1107 af 2009.
62. L 1107 af 2009.
63. U.2012.1439Ø.
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Østre Landsret tog i samme dom stilling til og underkendte fire andre tilfælde af administrative frihedsberøvelser på Østerbro, Christianshavn, Christiania og Amager.

Massefrihedsberøvelserne på Dronning Louises Bro
Den 18. maj 2011 blev 65 personer administrativt frihedsberøvet på Dronning
Louises Bro i København. 33 af disse personer indbragte frihedsberøvelserne for
Københavns Byret, som underkendte alle 33 frihedsberøvelser.64
Byretten fandt det ikke sandsynliggjort, at visitation ikke ville være tilstrækkeligt til at afværge den fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden,
som politiet vurderede, gruppen udgjorde. Retten fandt derfor frihedsberøvelserne uberettigede og pålagde Københavns Politi at betale erstatning til klagerne.
Politiet ankede ikke sagen.

Visitationszoner
I 2004 blev politiloven vedtaget, og den indeholder politiets adgang til at oprette
visitationszoner. En visitation udgør ikke en frihedsberøvelse i grundlovens65
eller EMRKs forstand, men visitationer behandles under § 71, da de griber ind i
borgerens ret til at bevæge sig frit og fungere i normal kontakt med omverdenen
(men de kunne også behandles under § 72).
På steder, hvor der efter lov om våben og eksplosivstoffer gælder forbud mod
at besidde eller bære knive mv., kan politiet visitere en person med henblik på at
kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben. Stederne, hvor der kan oprettes visitationszoner, er bl.a. offentligt tilgængelige steder så som gader, veje, pladser, diskoteker, værtshuse, offentlige transportmidler, butikker, offentlige garageanlæg samt uddannelsessteder og ungdomsklubber.
Visitationerne kan ske, hvis »der er grund til det« med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers
liv, helbred eller velfærd. Formuleringen »hvis der er grund til det« betyder, at
der skal være en forøget risiko for, at nogen på det pågældende sted foretager
strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.
Politiet skal således ud fra de konkrete tilgængelige oplysninger foretage en samlet vurdering af, om der er en forøget risiko.
Visitation kan ske uden retskendelse, og visitationer er alene betinget af beslutningen om at oprette visitationszoner. Visitationerne er stikprøver, og det er
ikke et krav, at der foreligger en mistanke om konkrete strafbare handlinger, der
64. Københavns Byrets dom af 19. december 2012.
65. Se bl.a. U.1994.677H.
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indebærer fare for liv, helbred eller velfærd. Det er heller ikke en betingelse, at der
foreligger en konkret mistanke mod enkeltpersoner. Det vil efter omstændighederne kunne være tilstrækkeligt for at træffe beslutning om visitation mv., at der
for nylig på det pågældende sted er begået strafbare handlinger, der indebærer
fare for liv, helbred eller velfærd, f.eks. slagsmål eller et voldeligt overfald. Oplysninger om, at der er optræk til eller planlægges sådanne strafbare handlinger,
og der derfor er forøget risiko herfor, udgør også et tilstrækkeligt grundlag.
De visitationsindgreb, som politiet kan foretage, er at besigtige en persons
legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer. Visitation af
en persons legeme indebærer besigtigelse af legemets ydre samt undersøgelse af
det tøj, som den pågældende er iført. Politiets adgang til at undersøge andet tøj
(end det, som den pågældende er iført) og andre genstande, gælder kun i forhold
til tøj og genstande, som befinder sig i visitationszonen. Ifølge en rapport fra
Institut for Menneskerettigheder blev der i perioden mellem 15.september 2008
og 15. januar 2010 foretaget 17.977 visitationer af i alt 9.887 personer i visitationszoner.66
Københavns politikreds omfatter Københavns, Frederiksberg, Tårnby og
Dragør Kommune. Fra februar 2008 begyndte Københavns Politi at oprette visitationszoner, der omfattede hele bydele67, og den 27. oktober 2008 opretholdte
Københavns Politi en visitationszone, der gjaldt for hele Københavns Politikreds
dog ikke Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Dette betød, at visitationszonen omfattede Københavns og Frederiksberg Kommune.68 Mellem den 15. september og 26. oktober 2008 visiterede politiet i alt 4.412 personer i visitationszonen. Den 16. december 2008 fandt en udvidelse af en visitationszone sted
således, at også hele Tårnby Kommune blev omfattet.69 I seks tilfælde blev en
visitationszone forlænget, hvilket bl.a. gjaldt for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.70
Politiet har således oprettet visitationszoner, der omfattede hele kommuner.
I 2013 blev der den 14. januar oprettet én visitationszone i Københavns Politikreds, der dækkede dele af indre by, Østerbro, Nørrebro, Bispebjerg, Emdrup,

66. Etniskprofilering i Danmark – dansk retsbeskyttelse inden For politiets arbejdsområde, Institut for Menneskerettigheder 2011, tilgængelig her
http://menneskeret.dk/files/pdf/Etnisk%20profilering.pdf
67. https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/nye_visitationsomraader.htm
68. http://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/
Visitationszoner_160908.htm?WBCMODE=PresentationUn
69. http://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/visitation_forlaengelse.htm
70. De seks tilfælde blev offentliggjort på Københavns Politis hjemmeside den 6. januar 2009, 3.
februar 2009, 31. marts 2009, 28. april 2009, 25. maj 2009 og den 23. maj 2009.

DEN PERSONLIGE FRIHED

39

Brønshøj, Husum og Vanløse.71 Denne visitationszone blev forlænget den 28.
januar72, 11. februar73, 26. februar74, 12. marts75 og den 26. marts (med virkning
indtil den 9. april 2013)76.
I 2010 afsagde EMD en dom, hvori det blev fastslået, at en britisk ordning,
der havde hjemmel i terrorlovgivning, og som havde visse lighedspunkter med
de danske visitationszoner, udgjorde en krænkelse af retten til privatliv i EMRK
artikel 8.77

Zoneforbud
Ifølge § 6, stk. 4 i ordensbekendtgørelsen78 kan politiet meddele en person, der
har udvist en særlig utryghedsskabende adfærd, forbud imod at færdes frem og
tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Et zoneforbud udgør ikke en frihedsberøvelse, og det er
en betingelse for meddelelse af forbuddet, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage den særlig utryghedsskabende adfærd inden for det
område, som forbuddet vil omfatte. Ved zoneforbuddet fastsættes en frist, der
ikke kan overstige 3 måneder. Fristen kan dog forlænges med indtil 3 måneder
ad gangen.
Baggrunden for indførelsen af en adgang til at meddele zoneforbud var, at
der var set flere eksempler på, at såkaldte bandevagter standsede beboere og
tilfældige forbipasserende på Nørrebro i København og udspurgte eller visiterede dem.79
I forbindelse med VK-regeringens styrkede indsats mod bandekriminalitet
udvidede man justitsministerens bemyndigelse til at fastsætte straffe for overtrædelsen af ordensbekendtgørelsen.80 Manglende overholdelse af et zoneforbud straffes med fængsel indtil 6 måneder, under særligt formildende omstændigheder dog med bøde. Et zoneforbud kan indbringes for domstolene efter
grundlovens § 63, ligesom der under en eventuel straffesag om overtrædelse af
forbuddet vil ske en prøvelse af lovligheden af forbuddet.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/visitationszone_januar13.htm
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/280113_visitationszone.htm
https://www.politi.dk/NR/exeres/D7955C68-487F-47E9-89A4-0CE6F4B0D674.htm
https://www.politi.dk/NR/exeres/15C7902D-230C-4412-9115-94858AFECD51.htm
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/Kampagner.htm
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/lokalnyt/Kampagner/260313_visitationszone.htm
Gillan and Quinton v. UK,2010.
Bekendtgørelse 511 af 2005 som ændret ved bekendtgørelse 540 af 2009.
Vejledning 9312 af 2009.
L 501 af 2009.
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Forslag
Udlændingeloven
Habeas corpus, retten til at få prøvet ens frihedsberøvelse, bør også gælde ved
frihedsberøvelser af udlændinge. Dette statuerede Højesteret også klart i Tunesersagen.81 Kontrol af en frihedsberøvelses lovlighed forudsætter en vis prøvelse
af det faktuelle grundlag, en fremlæggelse af de fornødne oplysninger og den
frihedsberøvedes passende adgang til kontradiktion (det, at kunne forholde sig
til og imødegå beviser). Udlændingelovens kapitel om domstolsbehandling af
sager, om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for at udgøre en
fare for statens sikkerhed, sikrer ikke en tilstrækkelig prøvelse af frihedsberøvelsen, særligt ikke når den frihedsberøvede udlænding ikke selv får adgang til effektiv kontradiktion i forhold til alle oplysninger. Det må anses for usandsynligt,
at den særlige advokat vil besidde lige så mange oplysninger om den frihedsberøvede, som den frihedsberøvede selv, til at imødegå beviser. Retten til kontradiktion for frihedsberøvede udlændinge, der anses for at udgøre en fare for statens sikkerhed, bør således styrkes.

Politiloven
De adskillelige underkendelser af massefrihedsberøvelser er udtryk for, at politiet er blevet tildelt vidtgående midler, der indeholder en væsentlig mulighed for
vilkårlige indgreb i den personlige frihed. Domstolenes omfattende underkendelser af politiets skøn ved administrative frihedsberøvelser demonstrerer, at
lovgrundlaget ikke er tilstrækkeligt klart til at blive anvendt af politiet i stressede
situationer og derfor risikerer at medføre vilkårlighed. At politiet anså sig berettiget til at anholde 905 personer ved COP 15 er et godt eksempel herpå, særligt
når det fremgik af videooptagelser, at der blandt de 905 frihedsberøvede var
flere, som man måtte skønne ikke hørte til dem, man ønskede at frihedsberøve,
og at en del af de deltagende var fredelige demonstranter.
Endvidere er administrative frihedsberøvelser i sig selv en betænkelig beføjelse, der tillader politiet at tilbageholde personer i 12 timer alene på baggrund af
et skøn, og uden at dette er med henblik på senere strafforfølgelse eller underlagt
automatisk domstolskontrol. Lovgrundlaget for administrative frihedsberøvelser medfører i praksis, at uskyldige mennesker, der deltager i en demonstration,
kan udsættes for vilkårlige frihedsberøvelser på 12 timer for derefter at blive
løsladt. Resultatet kan nemt blive, at folk af frygt afholder sig fra at deltage i
demonstrationer og andre forsamlinger, og dermed fra at tilkendegive deres
81. U.2008.2394H.
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holdning, da de risikere en administrativ frihedsberøvelse, selvom de opfører sig
lovligt. Dermed får administrative frihedsberøvelser også negative konsekvenser
for ytrings- og forsamlingsfriheden.
Det foreslås, at der indsættes tydeligere kriterier for, hvornår administrative
frihedsberøvelser kan finde sted, herunder et krav om forudgående påbud, således at personer, der opfører sig lovligt og fredeligt, ikke uden videre kan risikere
at blive udsat for vilkårlige administrative frihedsberøvelser.
Der bør også indsættes tydeligere kriterier for, hvornår der kan udstedes zoneforbud, således at personer, der opfører sig lovligt og fredeligt ikke kan blive
udsat for vilkårlige zoneforbud.
Visitationszonerne udgør tillige en beføjelse, hvor politiet tildeles en vidtgående skønsmargin, der kan medføre en risiko for vilkårlighed, da visitationer er
stikprøver, som ikke forudsætter en mistanke om konkrete strafbare handlinger.
Lovlydige personer kan således blive udsat for at få deres legeme og køretøj undersøgt, alene fordi de befinder sig i visitationszonen.
Endvidere er der adskillige eksempler på, at Københavns Politi har oprettet
visitationszoner, som ikke blev afgrænset i omfang men derimod dækkede hele
kommuner, hvilket er i strid med politilovens forarbejder, der bl.a. foreskriver, at
visitation skal »omfatte et bestemt afgrænset område«, mens »der ikke kan træffes beslutning om visitation mv. i f.eks. en hel politikreds eller kommune«.82
Det foreslås, at der indsættes tydeligere kriterier for, hvornår visitationer kan
finde sted, så personer, der opfører sig lovligt og fredeligt, ikke kan blive udsat for
vilkårlige visitationer. Endvidere bør det fremgå udtrykkeligt af politilovens lovtekst, at visitationszoner kun må omfatte et bestemt afgrænset område, f.eks. et
værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, og at der ikke kan oprettes visitationszoner, der dækker en hel bydel, politikreds eller kommune.

82. L 159 af 2003, afsnit 5.2.4.3.
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PRIVATLIVETS FRED 83
§ 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud
på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en
retskendelse.

Historie
§ 72 fik sin ordlyd i Junigrundloven, dog blev »samt brud på post-, telegraf- og
telefonhemmeligheden« indsat i 1953-grundloven.

Formål
§ 72 beskytter privatlivets fred, den personlige integritet og sætter grænser for
offentlige myndigheders adgang til at gribe ind i privatlivet uden indhentelse af
forudgående retskendelse. Kernen i § 72s beskyttelse er et værn mod vilkårlige
indgreb i privatsfæren, såsom hemmelige telefonaflytninger, husransagninger,
åbning af korrespondance og lignende overvågning og kontrol. § 72 hviler dermed på den forudsætning, at borgerne skal nyde en frihedssfære i deres private
liv, og at der må kræves særlige holdepunkter for at gøre indgreb i denne frihedssfære.
Under den grundlovsgivende forsamling udtalte A. F. Krieger, ordfører for
Grundlovsudvalget, at bestemmelsen skulle:
»fyldestgjøre det dobbelte, vigtige formål, deels at rense Lovgivningen for
enkelte bestemmelser, hvor Huusundersøgelser er bestemt på en måde og i
Tilfælde, hvor den ikke kan anses for nødvendig, og i altfald sikre mod at
flere lignende Bestemmelser kom ind deri, og deels ogsaa indeholde alvor-

83. Dette kapitels kilder er overordnet Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kapitel VIII, § 72, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, kapitel 71, Jens Peter Christensen m.fl., »Dansk Statsret«, 2012, kapitel 17.
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lig opfordring til vedkommende Retsbetjente om at vogte sig for overilet at
foretage slige Handlinger«.84
Grundtvig udtalte bl.a., at:
»... der vil være Stort vundet derved, at Folket kom til at gjøre det Krav til
sin Lovgivning, at saavidt som det er muligt, saavidt som det kan bestaae
med den virkelige offentlige Sikkerhed, der er Folkets egen Sikkerhed, skal
der ikke gjøres Brud paa den personlige Frihed ved Fængslinger eller Brud
paa Huusfreden, ...«85
I Forfatningskommissionens mødereferat vedrørende § 72 fremgår det, at
»i forbindelse med behandlingen af § 79 har udvalget drøftet, hvorvidt der
i Grundloven burde trækkes skarpere grænser for de magtmidler, som
politiet under sine undersøgelser bør kunne anvende. Udvalgets konklusion var den, at en nærmere grundlovsmæssig grænsedragning på dette
område ikke synes påkrævet – udover tilføjelsen om post-, telegraf- og
telefonhemmeligheden – navnlig ud fra den betragtning, at Grundloven
kun bør udtale visse fundamentale principper og ikke rumme for mange
detailregler.«86
Ross udtalte, at »[§ 72] skaber et vist, om end ikke alt for effektivt, værn overfor
lovgivningsmagten derved, at det udtales, at undtagelserne skal være »særegne«.87
Bestemmelsen regulerer tre indgreb i form af (i) husundersøgelse (f.eks. ransagning og kontrolbesøg), (ii) beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre
papirer (inklusiv dokumenter, der opbevares elektronisk), og (iii) brud på telegraf- og telefonhemmeligheden (bl.a. telekommunikation). Begrebet husundersøgelse omfatter både private boliger og lokaler, der ikke er offentligt tilgængelige. Begrebet omfatter ikke undersøgelser af personer. Ifølge forarbejderne til
bestemmelsen har hensigten været at sikre en vis tilbageholdenhed i forhold til
offentlige myndigheders brug af husundersøgelser.88
§ 72 værner om boligen og privatlivet ved at opstille krav om forudgående

84.
85.
86.
87.
88.
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Citeret i Jens Peter Christensen m.fl. »Dansk Statsret«, 2012, s. 293.
Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 2592.
Forfatningskommissionen, udvalg 4, 22. september 1949, § 79.
Id.
Op.cit. [83], »Dansk Statsret«, s. 293.
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kendelse fra en domstol, førend forvaltningen kan foretage et indgreb.89 Indgrebene kan foregå inden for strafferetsplejen og sigte på at afdække, om der er
begået noget strafbart. Derudover kan offentlige myndigheder også have en interesse i at foretage undersøgelser som led i deres tilsynsvirksomhed uden for
strafferetsplejen, f.eks. kontrolbesøg.90 § 72 finder ligeledes anvendelse på disse
indgreb uden for strafferetsplejen91, som uddybes nedenfor i afsnittet om retssikkerhedsloven.
Lovgivningsmagten har mulighed for ved lov at fravige kravet om retskendelse.
Udover kravet om forudgående retskendelse gælder der i medfør af legalitetsprincippet92 et krav om hjemmel i lovgivningen.93 § 72 beskriver ikke legalitetsprincippet yderligere, men der må formodes at gælde et krav om klar og
sikker hjemmel, da et indgreb i boligen og privatlivet er et intensivt indgreb.94

Udvikling
Der er sket en række væsentlige indskrænkninger i beskyttelsen af privatlivets
fred, særligt via Terrorpakke I95, der medførte en adgang til omfattende tvangsindgreb, overvågning og registrering af oplysninger. Endvidere har myndighederne fået vide beføjelser til at foretage indgreb i privatlivets fred uden retskendelse, og der udføres koordinerede totalkontroller, hvor flere myndigheder foretager omfattende kontroller på et uklart retsgrundlag. Overvågningen og registreringen indebærer omfattende indgreb i personers privatliv, og adgangen til
tvangsindgreb uden retskendelse indebærer bl.a., at myndighederne får indgribende beføjelser, uden at der føres en automatisk og effektiv ekstern kontrol.

Tvangsindgreb uden retskendelse
I 1996 dokumenterede professor Ditlev Tamm, at der fandtes 111 love og regler,
der bemyndiger offentlige myndigheder til at foretage tvangsindgreb på privat
89.
90.
91.
92.

Id., s. 287.
Op.cit. [83], »Menneskerettigheder«, s. 258.
FOB.1990.227.
Op.cit. [83], »Menneskerettigheder«, s. 258 definerer legalitetsprincippet: »Såvel administrative myndigheder som domstole må kun handle inden for lovens grænser, og de indgreb, der
foretages, må kunne legitimeres i overensstemmelse med de synspunkter, som legalitetsprincippet godkender.«
93. Dansk statsret s. 287.
94. Op.cit. [83], »Menneskerettigheder«, s. 258.
95. L 378 af 2002.
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ejendom uden retskendelse. I notater af 2009, 2010, 2011 og 2013 har CEPOS
dokumenteret, hvordan antallet siden da har været stærkt stigende. I 2003 eksisterede 185 hjemler, og antallet af lovbestemmelser, der fraviger kravet om retskendelse, er steget til ca. 240 i 2013.96 Denne stigning er sket på trods af, at den
forhenværende VK-regering i sit regeringsgrundlag fra 2001 skrev, at
»Regeringen ønsker at forbedre borgerens retssikkerhed. Den stigende regulering har medført, at de offentlige myndigheder forlanger flere og flere
oplysninger. I alt for mange tilfælde har myndighederne fået adgang til
private boliger og ejendomme uden retskendelse. Det udgør en voksende
risiko for den enkelte borgers retssikkerhed og de grundlovssikrede frihedsrettigheder.«
Professor, dr.jur., Peter Germer opsummerer den udvikling, der er sket i forhold
til § 72, på følgende måde:
»Erfaringen viser, at lovgivningsmagtens vurdering af behovet for at gøre
undtagelse fra hovedreglen i grundlovens § 72 ikke altid er velafbalanceret
[ ...] Udviklingen er gået i retning af, at man i stigende omfang har gjort
undtagelse fra reglen om forudgående retskendelse. Lovgivningsmagten
har derved stillet tingene på hovedet. Det, der skulle være enkeltstående
undtagelser, er tæt på at blive den praktiske hovedregel.«97
Et forvarsel om bestemmelsens skrøbelighed kan læses af Ørsteds bemærkninger under den grundlovsgivende forsamling:
»Jeg maa ogsaa antage, at denne Paragraph, netop som den høitagtede
Minister har yttret, kun tjener til at opvække den Formodning, at derved
er sagt noget Stort, medens der i Grunden dog Intet er sagt, ...«98

96. Se CEPOS’ notat, »Offentlige myndigheder har fortsat vid adgang til at foretage tvangsindgreb
i private hjem og virksomheder«, 19. februar 2013, s. 1.
97. Op.cit. [83], »Statsforfatningsret«, s. 266f.
98. Citeret af Jens Wendel Hansen i »Boligen er ukrænkelig« http://videnskab.dk/blog/boligen-erukraenkelig.
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Logningsbekendtgørelsen
Ved Terrorpakke I99 blev der indsat en ny bestemmelse i retsplejeloven100, der
forpligter udbydere af telenet eller teletjenester til at foretage registrering og opbevaring (logning) af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og
retsforfølgning af strafbare forhold. Opbevaringen skal ske i et år. For så vidt
angår internettrafik vil udbyderen være i stand til at levere oplysninger om, hvem
der har efterladt et elektronisk spor på Internettet, hvis udbyderen er i besiddelse
af præcise oplysninger om, hvilken kunde der på det pågældende tidspunkt har
anvendt en IP-adresse.
Justitsministeren har fastsat nærmere regler for registreringen og opbevaringen i logningsbekendtgørelsen101, og af forarbejderne fremgår det, at de tidsmæssige rammer for udarbejdelsen af lovforslaget ikke muliggjorde, at der
kunne skabes klarhed over alle de tekniske aspekter af forslaget, herunder gennem inddragelse af tele- og internetbranchen, samt at behovet for regulering
skulle vurderes i lyset af de praktiske og tekniske muligheder.102
Indgreb i meddelelseshemmeligheden, som omfatter oplysninger, der registreres og opbevares i forbindelse med logning, forudsætter en retskendelse, der
afsiges af domstolene. Politiet kan dog træffe beslutning om at foretage indgrebet uden forudgående retskendelse, såfremt indgrebets øjemed ellers forspildes.
I dette tilfælde skal der efterfølgende indhentes en retskendelse vedrørende indgrebet.
I 2012 afgav Justitsministeriet en redegørelse om logningsreglerne.103 Af
denne fremgår det, at loggede teleoplysninger var en bevismæssig nøglesten i en
række større straffesager vedrørende alvorlig kriminalitet, hvorimod loggede internetoplysninger, bl.a. på grund af teknologiske udfordringer, kun i ringe grad
var blevet inddraget i efterforskning samt, at der kun var få sager, hvor internetlogning havde haft betydning for bevisførelsen.104 Implementeringen af sessionslogning blev endvidere gennemført på en sådan måde, at den stort set var
uanvendelig.105 Internetlogning stod angiveligt for 90 % af de 900 milliarder
99. L 378 af 2002.
100. Retsplejelovens § 786, stk. 4.
101. Bekendtgørelse nr. 988 af 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik.
102. Bemærkningerne til lovforslag nr. 35, 2001-2002 2. samling, afsnit 3.1.3.3.
103. Justitsministeriet, »Redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne«, Retsudvalget 2012-13, almindelig del, bilag 125.
104. Justitsministeriet, »Redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne«, Retsudvalget 2012-13, almindelig del, bilag 125, s. 20, 29 og 36.
105. Justitsministeriet, »Redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne«, Retsudvalget 2012-13, almindelig del, bilag 125, s. 32.
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oplysninger, der blev registreret i 2012.106 Det er i den forbindelse værd at bemærke, at sessionslogning – i modsætning til telelogning – ikke er et krav, der
følger af det underliggende EU-direktiv.
Justitsministeren har fremlagt et lovforslag om at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4 om logning således, at justitsministeren fremsætter forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret 20142015 frem for 2012-2013.107
Med henblik på at forbedre politiets mulighed for at sammenholde oplysninger om identiteten på brugere af kommunikationsmidler med oplysninger
om de anvendte kommunikationsapparater har en tværministeriel arbejdsgruppe under Justitsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet fået til opgave
at overveje, hvordan oplysninger om brugere af taletidskort, internetcaféer, gratis trådløs adgang til internettet (hot spots) og internetadgang på biblioteker mv.
kan registreres.108 I et notat, fra 17. juli 2011, om arbejdsgruppens overvejelser,
foreslog arbejdsgruppen, at logningsbekendtgørelsen skulle ændres, så også ikke-kommercielle udbydere (såsom biblioteker, caféer, boligforeninger, hospitaler, m.v.) får pligt til at logge danskernes internetsessioner, medmindre de kun
giver internetadgang til »på forhånd afgrænset personkreds«. Det blev også foreslået, at internetudbydere omfattet af logningsbekendtgørelsen skal forpligtes til
at indføre et krav om valideret brugerregistrering som forudsætning for internetadgang. Det ville medføre, at brug af wi-fi på en cafe eller en højskole eller
brug af internettet på et bibliotek ville kræve identifikation med oplysninger
som eksempelvis CPR-nummer, NemID, kreditkort eller teleoplysninger, der
kan valideres.109 Overvejelserne er dog ikke afgivet i endelig form.

Dataaflæsning
Terrorpakke I gav adgang for politiet til at foretage dataaflæsning af oplysninger
i et informationssystem (en computer eller andet databehandlingsanlæg), der
ikke er offentligt tilgængeligt.110
Indgreb i form af dataaflæsning omfatter bl.a. den situation, hvor politiet ved
hjælp af et såkaldt »sniffer-program« får tilsendt kopi af samtlige indtastninger,

106.
107.
108.
109.

Information, »Fem års internetovervågning har stort set været ubrugelig«, 8. februar 2013.
L 142 af 2012-2013.
L 142 af 2012-2013, afsnit 3.3.3.
Notat om arbejdsgruppens overvejelser om indførelsen af en ordning med registrering af brugere af internetcaféer, hotspots og internet-adgang på biblioteker mv. af17. juni 2011, tilgængeligt her: http://www.version2.dk/artikel/her-er-notatet-fra-justitsministeriet-om-personlogning-total-forvirring-over-hvem-der-skal
110. Retsplejelovens § 791 b.
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som brugeren af edb-udstyret foretager. Sådanne edb-programmer kan endvidere gøre det muligt for politiet automatisk, og uden den pågældendes vidende,
at modtage kopi af e-post, der afsendes fra en computer og af opslag på Internettet, der foretages på computeren. Dataaflæsning er et indgreb i meddelelseshemmeligheden og forudsætter en retskendelse.
Det er en betingelse, at informationssystemet benyttes i forbindelse med udførelsen af forbrydelser, som kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller en
forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (om forbrydelser mod statens
selvstændighed og sikkerhed) eller 13 (om forbrydelser mod statsforfatningen
og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.). Det er uden betydning, hvem
informationssystemet tilhører. Indgrebet kan således rettes mod mistænktes eget
edb-udstyr eller f.eks. en privat computer, der tilhører en anden end den mistænkte, eller mistænktes computer på arbejdspladsen, uanset om computeren
også benyttes af andre. Der kan således også ske dataaflæsning af computere på
biblioteker, internetcaféer og lignende.
I en kendelse, der tillader dataaflæsning, skal det angives, hvilket informationssystem indgrebet skal angå. Er det ikke muligt for politiet at give nærmere
oplysninger om edb-udstyrets fabrikat, nummer eller lignende, der entydigt kan
identificere dette, kan der i stedet afsiges kendelse om, at indgrebet skal angå det
edb-udstyr, der benyttes på et bestemt, nærmere afgrænset sted, f.eks. en bestemt privatadresse eller et bestemt kontor på en arbejdsplads.

Gentagne hemmelige ransagninger
Terrorpakke I indsatte i retsplejeloven en hjemmel til, at retten kan bestemme, at
der inden for et tidsrum på op til 4 uger kan foretages gentagne hemmelige
ransagninger.111 I kendelsen skal retten tage stilling til antallet af gentagne hemmelige ransagninger, som politiet kan gennemføre inden for den fastsatte frist.
Hvis særlige grunde taler derfor, kan retten fastsætte, at politiet kan foretage et
ubestemt antal hemmelige ransagninger.
En hemmelig ransagning indebærer, at den mistænkte og andre ikke gøres bekendte med ransagningen.

Kontrol med og antallet af indgreb i privatlivets fred
I 2005 blev der fremlagt et forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en
årlig offentligt tilgængelig statistik over indgreb i meddelelseshemmelighe-

111. Retsplejelovens § 799.
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den.112 Forslaget blev begrundet med, at der ikke forelå statistik over antallet og
omfanget af indgreb i meddelelseshemmeligheden, domstolenes kontrol eller
effekten heraf for politiets efterforskning. Det kunne, ifølge forslaget, være med
til, at der bredte sig den opfattelse, at domstolene blev betragtet som et gummistempel for politiet. Det kunne endvidere være svært for dommerne at give afslag, når politiet f.eks. begrundede et indgreb med risikoen for terror, hvilket
kunne være med til at udhule beskyttelsen af meddelelseshemmeligheden. Forslaget blev ikke vedtaget.
Den 26. oktober 2006 blev daværende justitsminister Lene Espersen bedt om
at oplyse, i hvilket omfang politiet havde benyttet de beføjelser, der blev tillagt
dem ved Terrorpakke I og II.113
Justitsministeren fremlagde tal for anvendelsen af hemmelige ransagninger i
perioden 2002-2006, hvor det fremgik, at politiet havde anmodet om forudgående tilladelse til hemmelige ransagninger hos mistænkte 218 gange, hvoraf
domstolene havde tilladt dette 209 gange, svarende til 95 % af anmodningerne.
Domstolene havde tillige givet efterfølgende tilladelse i 16 ud af 16 tilfælde.
I forhold til forudgående hemmelige ransagninger hos ikke-mistænkte tillod
domstolene dette i 20 ud af 20 tilfælde.
Justitsministeren oplyste samtidig, at Rigspolitiet ikke var i besiddelse af statistiske oplysninger, der belyste, i hvilket omfang reglerne i retsplejeloven om
dataaflæsning, teleobservation, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation samt kendelse på person havde fundet anvendelse, og Justitsministeriet fandt det ikke hensigtsmæssigt at offentliggøre statistiske oplysninger inden for Politiets Efterretningstjenestes ansvarsområde.
I perioden 2010-2011 blev daværende justitsminister Lars Barfoed samt nuværende justitsminister Morten Bødskov bedt om at oplyse, hvor ofte der foretages hemmelig ransagning, i hvor mange tilfælde Politiets Efterretningstjeneste
har aflyttet ikke-mistænktes telefoner og foretaget dataaflæsning uden en særskilt dommerkendelse, samt i hvor mange tilfælde Politiets Efterretningstjeneste
eller politiet havde gjort brug af dataaflæsning opgjort årligt, samt at oplyse hvor
mange gange dataaflæsning resulterede i sigtelser.114 Samtlige spørgsmål forblev

112. Forslag til folketingsbeslutning nr. 84, 2005-2006, om udarbejdelse af en årlig offentligt tilgængelig statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden.
113. Spørgsmål nr. 33 fra Folketingets Retsudvalg, 26. oktober 2006.
114. Spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg (vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmeligbeslaglæggelse m.v.) (L 54), 23. november 2010, Spørgsmål nr. 651 (Alm.
del) fra Folketingets Retsudvalg, 25. februar 2011 og Spørgsmål nr. 254 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, 30. november 2011.
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dog reelt ubesvarede, da der ifølge Rigsadvokaten ikke er tilgængelig statistik
vedrørende hemmelige ransagninger, da det ifølge Justitsministeriet ikke var
muligt at foretage en manuel optælling af anvendelsen af dataaflæsning, og da
der ikke kunne redegøres for PETs anvendelse heraf i en folketingsbesvarelse.
Rigsadvokaten offentliggjorte i 2012 dog en statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i perioden 2009 til 2011.115
I 2009 blev der foretaget 3328 indgreb i meddelelseshemmeligheden. Dette
tal var steget til 4609 i 2010 og 8947 i 2011. Statistikken viser dermed en betydelig
stigning i antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder en stigning på 168 % ved en sammenligning mellem 2009 og 2011. Tallene omfatter
ikke de indgreb, der er foretaget af Politiets Efterretningstjeneste.
Om ransagninger viser statistikken, at der blev foretaget 6619 i 2009, 7419 i
2010 og 7749 i 2011. Det oplyses dog, at politikredsene ikke anser tallene for
fyldestgørende, og at disse ikke inkluderer Politiets Efterretningstjenestes indgreb.
I forsvarslovens § 17, stk. 1 fremgår det, at forsvarsministeren under krig eller
andre ekstraordinære forhold – uden retskendelse – kan træffe foranstaltninger,
som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og
anden kommunikation. Det medfører, at såfremt betingelserne i § 17 er opfyldt,
vil Forsvarets Efterretningstjeneste kunne aflytte telefoner, få adgang til e-mail
korrespondance og foretage andre hemmelige tvangsindgreb uden krav om retskendelse eller lov, der fraviger et sådant krav.
I 2008 blev forsvarsministeren spurgt, om det kunne udelukkes, at forsvarslovens § 17 kunne anvendes i »krigen mod terror« således, at PET kunne få vide
beføjelser til – uden retskendelse – at aflytte elektronisk kommunikation, f.eks.
mellem danske borgere og folketingsmedlemmer.116 Forsvarsministeren svarede, at der inden for rammerne af en besvarelse af spørgsmål stillet efter § 20 i
Folketingets forretningsorden ikke kunne gives oplysninger om anvendelsen af
forsvarslovens § 17, samt at oplysninger af den karakter alene ville blive givet til
Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, der var pålagt tavshedspligt. Forsvarsministeren blev i forlængelse heraf stillet en række yderligere
spørgsmål om anvendelsen af forsvarslovens § 17, bl.a. om den nærmere betydning af udtrykket »andre ekstraordinære forhold«, og om Danmark var under
sådanne andre ekstraordinære forhold.117 Forsvarsministeren svarede bl.a., at
115. Rigsadvokaten, »Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger«, 20092011.
116. Spørgsmål nr. S 602 af 1. december 2008, Hanne Agersnap.
117. FOU alm. del, spørgsmål 33 af 2008-2009. Se endvidere FOU alm. del nr. 32 og nr. 60 af 20082009.
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der ikke i forsvarsloven eller dens forarbejder fandtes en klar og entydig definition af begrebet »ekstraordinære forhold«, og at det mere generelt kunne antages, at man kunne definere begrebet som forhold, hvor statens handlefrihed og
sikkerhed var truet, uden at der var tale om egentlig krig. I 2012 afviste også
forsvarsminister Nick Hækkerup at oplyse, hvorvidt forsvarslovens § 17 har været taget i brug. 118

Retssikkerhedsloven
På baggrund af Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003 blev
lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter indført i 2004. Loven danner den retlige ramme for tvangsindgreb,
men opstiller ikke eksplicitte regler for, hvornår de enkelte myndigheder kan
foretage tvangsindgreb over for private og virksomheder. Dette fremgår af særlovgivningen.119
Retssikkerhedsloven foreskriver, at der som hovedregel skal gives underretning til vedkommende borger eller virksomhed forud for et tvangsindgrebs gennemførelse. Der skal ske skriftlig underretning senest 14 dage før, tvangsindgrebet gennemføres, hvori tid og sted for indgrebet skal fremgå. Derudover skal det
fremgå, at der er mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter
forvaltningslovens § 8, samt hvad indgrebets formål og faktiske og retlige grundlag er. Det bemærkes dog, at dette fraviges, såfremt øjemedet med kontrolaktionen forspildes.120 Som nævnt ovenfor er der siden retssikkerhedslovens vedtagelse sket en markant og kontinuerlig stigning i antallet af love og bekendtgørelser, der giver offentlige myndigheder adgang til privat ejendom uden retskendelse, ligesom Justitsministeriets redegørelser viser, at en række myndigheder
foretager tusindvis af uvarslede kontrolbesøg på trods af retssikkerhedslovens
forudsætning om at varsling er hovedreglen. I Justitsministeriets redegørelse om
forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen fra 2012
fremgår det eksempelvis, at ud af Arbejdstilsynets 5.281 kontrolbesøg i månederne september og november 2010 var de 4.156 uvarslede. På Fødevaremini-

118. Information 30. juli 2012.
119. Se bl.a. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 12 a, stk. 1, L 591 af 14.
juni 2011 om randzoner § 7, stk. 1, L 820 af 1. juli 2011 om fødevarer § 53, stk. 1, L 819 af 27.
juni 2011 om skattekontrol § 6, stk. 4, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 91 b, som er
indsat ved L 600 af 14. juni 2011.
120. Bemærkninger til forslag til lov om Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, L 96, 2003-2004.
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steriets område, var 11.239 kontrolbesøg ud af samlede 11.488 uvarslede i efteråret 2010.121

Koordinerede kontrolaktioner og totalkontroller
I de seneste år har der været en stigende tendens til at foretage såkaldte koordinerede kontrolaktioner, hvor flere myndigheder samarbejder om kontrollen.
Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemførte i 2012 landsdækkende aktioner mod social dumping, herunder mod bygge-, anlægs- og transportbranchen,
hvor der blev gennemført kontroller over hele landet.122 Ved disse aktioner kontrollerede Arbejdstilsynet, SKAT og politiet bl.a. moms- og skatteforhold, socialt
bedrageri, sort arbejde, arbejds- og opholdstilladelser, arbejdsmiljøforhold og
anmeldelser til Registrering af Udenlandske Tjenesteydere (RUT). SKAT, Politiet, Levnedsmiddelkontrollen, Arbejdsmarkedsstyrelsen samt Styrelsen for
fastholdelse og rekruttering udførte lignende fællesaktioner mod bagerier.123
I 2012 blev der også udført såkaldte »totalkontroller«, hvor politiet med
hjemmel i færdselsloven stopper både personbiler, varebiler, lastvogne og motorcykler og undersøger disse for eventuelle overtrædelser af færdselsloven generelt, regler om international lastvognskørsel, køre-/ hviletidsbestemmelser,
tungvognsregler (overlæs, transport af dyr m.m.), udlændingeloven, miljølovgivningen, skattelovgivningen, våbenloven, lov om sprængstoffer og fyrværkeri,
narkotikalovgivningen og straffeloven.124 I forbindelse med totalkontrollen
samarbejder politiet med bl.a. SKAT, Bilinspektionen, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet, Udlændingestyrelsen, Vejdirektoratet og kommunerne. Totalkontroller tager således ikke kun sigte på trafiksikkerhed, men bl.a. også på socialt
bedrageri, skatteforhold og alle former for kriminalitet.125

121. Justitsministeriets redegørelse til Folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb
og oplysningspligt udenfor strafferetsplejen (28. februar 2012) tilgængelig her: http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/redegoerelser/
retssikkerhedsredeg%C3%B8relse%2028.%20feb%202012.pdf
122. SKAT, »Ny landsdækkende aktion mod social dumping«,
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2067303&vId=0.
123. SKAT, »Bagerier i fokus: Kontrolleret af seks myndigheder på samme tid.«,
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2048087&vId=0.
124. https://www.politi.dk/Fyn/da/lokalnyt/Nyheder/Totalkontrol-slut-der-er-ikke-flere-aktioner-i-dag.htm
125. https://www.politi.dk/Fyn/da/lokalnyt/Nyheder/Endelig-opdatering-totalkontrolp%C3%A5-Fyn-torsdag.htm
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SKATs adgang til oplysninger og privat grund
Efter skattekontrollovens § 8D kan SKAT forlange oplysninger fra virksomheder
og offentlige myndigheder, som SKAT skønner, har væsentlig betydning for
skatteligningen. Væsentlighedskravet er bestemmelsens eneste kriterium, og
SKAT får adgang at indhente oplysninger som teledata uden retskendelse. Bestemmelsen har karakter af en generalkompetence for skattemyndighederne til
at afkræve juridiske personer oplysninger og kan anvendes ved kontrol af tredjemands skattemæssige forhold og ved kontrol af de oplysningspligtiges egne
skattemæssige forhold.
I 2012 blev kildeskatteloven ændret som led i SRSF-regeringens initiativer
mod sort arbejde.126 Kildeskattens hjemmel for SKAT til at foretage kontrol uden
retskendelse er nu udvidet til at omfatte kontrol på privat grund, når der synligt
kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.127 Kontrollen omfatter dog ikke adgang til kontrol af selve privatboligen eller fritidsboligen. Ændringen var baseret på det, at mistanke om, at der udføres sort arbejde, oftest
opstår ved, at der uden for den almindelige arbejdstid er synlige tegn på, at der
foregår professionel aktivitet. Hjemlen til at foretage kontrol uden retskendelse
på privat grund skulle øge opdagelsesraten, have en præventiv effekt og give
SKAT bedre muligheder for at kontrollere, om moms og A-skat m.v. bliver korrekt opkrævet, angivet og indbetalt til statskassen.128

Socialt bedrageri
Som følge af den stigende udbetaling af offentlige ydelser til danskere, har der de
seneste år været stor diskussion om myndighedernes mulighed for at kontrollere
borgernes private forhold med henblik på at bekæmpe socialt bedrageri.
I 1999 blev der oprettet kontrolgrupper i kommunerne med det formål at
sikre, at offentlige ydelser blev udbetalt på korrekt vis. Som led i kontrolgruppernes virke, blev der i en række tilfælde foretaget overvågning af borgerne på
deres fysiske adresser samt sociale medier. I en sag, der fik stor mediebevågenhed, blev en enlig mor systematisk overvåget af Holbæk Kommunes kontrolgruppe, der bl.a. undersøgte hendes økonomiske forhold, hendes Facebookprofil og kiggede efter mandesko ved hendes hoveddør.129 Ankestyrelsen underkendte kommunens overvågning.130
126.
127.
128.
129.
130.
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L 590 af 2012.
Kildeskattelovens § 86, stk. 3 Se endvidere L 170 af 2012, bemærkningerne til § 4.
L 170 af 2012, bemærkningerne til § 4.
Information, »Enlig mor overvåget ulovligt i over et år«, 21. marts 2011.
Information, »Ankestyrelsen underkender Holbæk kommune i principsager om enlige
mødre«, 7. november 2012.
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I mange kommuner er der blevet oprettet hjemmesider, hvor borgere anonymt kan anmelde hinanden. Omfanget af anonyme anmeldelser i mange af
landets kommuner er vokset betydeligt over de sidste år. Således modtog Københavns Kommune syv anmeldelser i januar 2012, hvorimod kommunen i 2013
modtager mellem 130 og 140 om måneden.131 Ligeledes kan nævnes Odense
Kommune, der på de tre første måneder i 2013 modtog mellem 250 og 300 anmeldelser, hvilket svarer til det antal, kommunen modtog i hele 2012.132 I den
forbindelse har Folketingets Ombudsmand i 2012 udtalt i en sag om anonym
anmeldelse af en enlig kvinde, at kommuner skal overholde reglerne i indsatsen
mod socialt bedrageri.133
I 2011 blev der indført regler, der muliggjorde, at pensionsstyrelsen kan foretage kontrolaktioner i lufthavne for at kontrollere, om borgere, der modtager
offentlige ydelser, reelt opholder sig i Danmark. Pensionsstyrelsens kompetence
indebærer, at man – uden konkret mistanke – kan undersøge borgeres private
papirer.
I 2010 vedtog Folketinget en lov, der forpligter pensionister til at melde det til
kommunen, såfremt de skal opholde sig i udlandet i længere tid. Samtidig kan de
offentlige myndigheder, som led i en stikprøvekontrol, uden retskendelse indhente oplysninger af økonomisk karakter om pensionisterne.

Forslag
Logning
Logning af tele- og internetoplysninger udgør en væsentlig økonomisk byrde for
internet- og teleudbydere og indebærer en omfattende indsamling af oplysninger om personer. I forhold til internetoplysninger er det værd at bemærke, at
disse indtil videre kun i ringe grad er blevet inddraget i efterforskning, og at der
kun er få sager, hvor internetlogning har haft betydning for bevisførelsen i sager
om alvorlig kriminalitet. Det anbefales på den baggrund, at man afskaffer den
generelle pligt til logning af internetoplysninger, så logningen og indsamlingen

131. Etik, »Er Danmark ved at blive til et angiversamfund?«, 27. marts 2013, http://www.etik.dk/
artikel/503703:Etisk-dilemma--Er-Danmark-ved-at-blive-til-et-angiversamfund
132. TV2, »Odenseanerne angiver hinanden som aldrig før«, 12. april 2013,
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-67173845:odenseanerne-angiver-hinanden-som-aldrig-f%C3%B8r.html
133. Folketingets Ombudsmand, »Kommuner skal overholde regler i kampen mod socialt bedrageri«, 24. april 2012.
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af oplysningerne kun sker på baggrund af en retskendelse i forbindelse med en
konkret efterforskning.
Endvidere anbefales det, at man ikke indfører personregistrering af brugere
af taletidskort, internetcaféer, gratis trådløs adgang til internettet (hot spots) og
internetadgang på biblioteker. En fri adgang til informationer og udveksling
heraf, samt hensynet til udviklingen i samfundet, bør veje tungere end en adgang
til generelt at registrere alle brugere af frie internetadgange. Det bør tillige sikres,
at der ikke sker en unødvendig spredning af personfølsomme oplysninger som
cpr-numre og NemID-oplysninger.

Tilsyn med tvangsindgreb foretaget i henhold til retsplejeloven
og forsvarsloven
Det anbefales, at der indføres tilsyn vedrørende antallet af foretagne tvangsindgreb, efterfølgende domfældelser og i hvilket omfang disse indgreb sker på baggrund af forudgående eller efterfølgende retskendelser. Domstolskontrol med
tvangsindgreb er et fundamentalt værn mod vilkårlige tvangsindgreb og magtmisbrug. Det sikrer imidlertid ikke Folketingets og befolkningens indsigt i (i)
omfanget af og udviklingen i tvangsindgreb, (ii) om betingelserne for tvangsindgreb er tilstrækkelige, eller (iii) om domstolene fører en tilstrækkelig holdbar
praksis i forhold til afsigelse af retskendelser.
Det kommende Tilsyn med Efterretningstjenesterne134 og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne135 bør tildeles kompetence til at føre et sådant
tilsyn med PETs tvangsindgreb.136 Endvidere bør Folketinget sikres en tilstrækkelig indsigt i dette tilsyn, så der kan foretages en reel parlamentarisk kontrol.
I forhold til politiet bør regeringen hvert år afgive en redegørelse vedrørende
antallet af foretagne tvangsindgreb, efterfølgende domfældelser og i hvilket omfang disse indgreb sker på baggrund af forudgående eller efterfølgende retskendelser.
Det bør sikres, at offentligheden underrettes, såfremt det vurderes, at betingelserne for at tage forsvarslovens § 17 i brug er opfyldt, således, at borgerne er
vidende om, at en så vidtgående bestemmelse er trådt i kraft, ligesom det bør
sikres, at der føres efterfølgende tilsyn med anvendelsen af denne bestemmelse.

134. Se L 161 af 2012/2013 om Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).
135. Se L 162 af 2012/2013 om Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om
forsvarets og politiets efterretningstjenester.
136. Se bl.a. CEPOS’ notater »Tilsyn med Efterretningstjenesterne – Styrkelse af kontrollen med
PET« af 28. februar 2012 og »Udvalgsforslaget: Styrkelse af den parlamentariske kontrol med
efterretningstjenesterne?« af 27. januar 2012.
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Retssikkerhedsloven, koordinerede kontrolaktioner og
totalkontroller samt det offentliges overvågning og adgang til
oplysninger
De såkaldte totalkontroller er retssikkerhedsmæssigt problematiske, eftersom
politiet anvender en hjemmel i færdselsloven til også at undersøge bilister for
overtrædelse af straffeloven, våbenlovgivning mv. Dermed opstår der en nærliggende risiko for omgåelse af de retssikkerhedsgarantier, som findes i retsplejeloven. Samtidig giver man SKAT og andre myndigheder mulighed for at kontrollere bilister, selvom disse myndigheder ikke har hjemmel har til at stoppe
bilister på motorvejene. I forhold til koordinerede kontrolaktioner mod virksomheder er det problematisk, at arbejdstilsynet, SKAT og andre myndigheder
har politiet med fra start. Politiets deltagelse kræver, at kontrolmyndigheder bliver fysisk forhindret adgang til eksempelvis en kiosk eller et bageri eller at der
opstår en mistanke om et strafbart forhold. Men ved at politiet er med, før der er
konstateret problemer, kommer politiet uden om de strengere betingelser i retsplejeloven. Når myndighederne på den måde koordinerer deres kontroller, risikerer man, at de uretmæssigt bruger hinandens lovgivningsmæssige hjemler, så
disse bliver strakt videre end, hvad der var hensigten. Det anbefales, at det indskærpes, at politiet alene må bistå kontrolmyndigheder såfremt, der bliver lagt
fysiske hindringer i vejen for kontrollens udøvelse, og/eller der er mistanke om
et strafbart forhold. Ligeledes bør politiet indskrænke de såkaldte totalkontroller, så de holder sig inden for rammen af færdselsloven § 77 og ikke fokuserer på
andre lovovertrædelser, ligesom øvrige kontrolmyndigheders deltagelse i sådanne aktioner bør indstilles.
Den kontinuerlige udvidelse af offentlige myndigheders adgang til privat
ejendom uden retskendelse har reelt medført, at § 72’s hovedregel om retskendelse er blevet til undtagelsen frem for reglen, og at offentlige myndigheder rutinemæssigt kan få adgang til private hjem og virksomheder uden krav om mistanke eller retskendelse. Denne retstilstand stemmer dårligt overens med princippet i § 72. Det anbefales, at der indføres materielle betingelser (såsom begrundet formodning om lovovertrædelse) for tvangsindgreb i relevante love og
bekendtgørelser, ligesom der bør foretages en generel revision af love og bekendtgørelser, der indeholder adgange til tvangsindgreb for derved at ophæve
flest muligt hjemler og begrænse muligheden i dansk lovgivning.
Af hensyn til borgernes retssikkerhed og privatliv anbefales det, at SKAT
– som hidtil – skal indhente forudgående retskendelse, før SKAT kan foretage
kontrol på privat ejendom.
I takt med den stigende digitalisering og registrering af elektroniske data er
omfanget af oplysningspligten i skattekontrollovens § 8 D blevet omfattende, og
PRIVATLIVETS FRED

57

væsentlighedskriteriet alene udgør derfor ikke et tilstrækkeligt værn mod misbrug. SKAT bør have visse kontrolbeføjelser, men skattekontrollovens § 8 D bør
revideres, så den bliver afbalanceret og klart afgrænser skattemyndighedernes
beføjelser.
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EJENDOMSRETTEN 137
§ 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver
det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.
Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af Folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige
vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted, og forslaget
påny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing.
Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Historie
Allerede før grundlovens vedtagelse nød den private ejendomsret en ikke ubetydelig beskyttelse i dansk ret. § 73, stk. 1 fik sin ordlyd i Junigrundloven. I 1915grundloven blev lovproceduren i § 73, stk. 2 indsat, med det formål, at give
Folketingets mindretal en vetoret.
§ 73, stk. 3, om domstolsprøvelse af ekspropriationens lovlighed og erstatningens størrelse, blev indsat i 1953-grundloven. Ved paragraffens sidste punktum overlades det til lovgivningsmagten at afgøre, hvorvidt spørgsmål vedrørende erstatningens størrelse mest hensigtsmæssigt kan henlægges til domstole
oprettet i dette øjemed. Indtil sådanne domstole måtte blive oprettet, henhører
spørgsmålet under de almindelige domstole.

137. Dette kapitels kilder er overordnet Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kapitel VIII, § 73, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, kapitel 68.
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Formål
Grundlovens § 73 beskytter borgere mod vilkårlige indgreb i deres private ejendomsret og har rødder i den naturretlige tanke om, at ejendomsretten er en
menneskeret.138 Den private ejendomsret betegnes ofte som en »økonomisk rettighed«, af liberalistisk karakter. Selvom dette ikke er forkert, fungerer beskyttelsen af den private ejendomsret også som et værn mod statslige indgreb i den
personlige frihedssfære på linje med de øvrige frihedsrettigheder. Det er således
klart, at beskyttelsen af privatlivets fred eller ytringsfriheden hurtig ville blive
illusorisk i det omfang, staten ejede alle boliger og aviser. Den systematiske
krænkelse af den private ejendomsret har da også været fast følgesvend for nogle
af det 20. århundredes største katastrofer, såsom Sovjetunions tvangskollektiviseringer, der medførte millioner af dødsfald.
På Rigsdagen udtalte Ørsted, at:
»Ejendomme skulle afstås, når de behøves til offentligt Brug, såsom til
offentlige veje eller andet sådant«.139
samt at
»Den nærværende Bestemmelse synes at skulle gaae ud paa at skaffe Eiendomsretten en større Garanti, end den tidligere har havt. At Ejendomsretten ikke vilkårlig kan betages Nogen er ganske klart, og det behøves vel
ligesålidt at udtales i Grundloven, som at man ikke vilkårlig kan berøve
Folk nogen anden af deres Rettigheder; men det forekommer mig, at den
tvertimod berøver Eiendomsretten endeel af den Garanti, den hidtil har
havt ...Jeg troer, at naar Paragraphen ikke optages i Grundloven, kunde
man være mere beroliget for Eiendomsrettens Ukrænkelighed, end naar
den optages deri.«140
Ekspropriation kan kun ske, hvis ekspropriationen har lovhjemmel, og almenvellet kræver det. Ved almenvellet forstås normalt almene samfundshensyn, og
ikke personlige eller snævre interesser. Folketingets skøn over, hvad almenvellet

138. Beretning om forhandlingerne på Rigsdagen, 1849, sp. 2593.
139. Beretning om forhandlingerne på Rigsdagen, 1849, sp. 2594. Citatet er opdateret til moderne
dansk.
140. Beretning om forhandlingerne på Rigsdagen, 1849, sp. 2593f.
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kræver, kan kun tilsidesættes af domstolene, hvor det er klart, at en ekspropriation ikke er udsprunget af almene hensyn. I realiteten vil dette kun ske i tilfælde
af egentlig magtfordrejning.
Ekspropriation omfatter de tilfælde, hvor ejendomsretten overføres fra en
privat til det offentlige, eller til en anden privat. Der kan dog også være tale om
ekspropriation, selvom der ikke er tale om en overførelse af ejendomsret, f.eks.
ved tilintetgørelse af en persons ejendom eller rådighedsindskrænkninger. Når
det skal vurderes, om et indgreb udgør ekspropriation, foretages der en samlet
vurdering, der inddrager (i) om indgrebet er af generel eller konkret karakter
(rammer indgrebet få bestemte eller alle/mange), (ii) indgrebets begrundelse og
saglighed og (iii) indgrebets intensitet.
Alle ejere, både private danskere, udlændinge og selskaber, er omfattet af
beskyttelsen. Bestemmelsen omfatter alle disses formuerettigheder, herunder
fast ejendom og løsøre.
Foruden kravene om lovhjemmel, og at »almenvellet« kræver det, skal der
ske fuldstændig erstatning, for at ekspropriation kan finde sted. Dette sikrer, at
ejeren ikke lider noget økonomisk tab. Udgangspunktet for erstatningsberegningen er det eksproprieredes handelsværdi eller brugsværdi, tillagt andre økonomiske tab, f.eks. nedgangen i den resterende ejendoms værdi som følge af
ekspropriation af dele af ejendommen.
Ekspropriationsindgrebet må ikke gå videre end påkrævet til opnåelse af ekspropriationsformålet. Ekspropriationen skal være både nødvendig og proportional og skal stå i rimeligt forhold til de interesser, der forfølges.
Det er borgeren selv, som skal bevise, at en evt. tilkendt erstatning er urigtig.
§ 73 giver ikke personer, der udsættes for ekspropriation, krav på fuld dækning
af deres omkostninger til advokatbistand, og omkostningsgodtgørelse fastsættes
efter et passende skøn.141

Udvikling
Den private ejendomsret kan udsættes for uforudsigelige indgreb, da § 73 ikke
definerer almenvellets interesse. Dette gør det svært for borgerne at forudse retstilstanden samt vide sig sikre på, hvilke omstændigheder der kan føre til indskrænkninger af deres private ejendomsret. Det er samtidigt omkostningstungt
for de involverede at få prøvet ekspropriationen ved domstolene, hvorfor nogen
141. U.1978.44H og Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kapitel
VIII, § 73, s. 494.
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helt kan tænkes at afstå fra at få prøvet deres ret ved domstolene. Ligeledes ses
adskillige eksempler på, at kommuner har foretaget ekspropriationer til fordel
for private aktører, hvilket indebærer risici for, at ekspropriationer ikke entydigt
kun sker til almenvellets fordel men derimod også varetager private interesser.
Den private ejendomsret er tillige blevet udsat for andre indskrænkninger, i form
af f.eks. randzoner, som udgør erstatningsfri regulering, hvor ejeren ikke modtager erstatning trods indgrebet.
Allerede ved lensafløsningen i 1919 og det deraf følgende retsopgør, hvor godsejerne tabte i Højesteret, blev det klart, at hverken lovgiver eller Højesteret anså
den private ejendomsret som ukrænkelig. Ditlev Tamm har om lensafløsningen
skrevet:
»At et så simpelt lovindgreb skulle afføde en afgift til staten kunne være
svært at begrunde med andet end grådighed, manglende respekt for ejendomsretten og politisk ligegyldighed over for en samfundsklasse, der identificeredes med rigdom og lediggang og som måtte anses for frit bytte når
nye magthavere trådte til.«142

Ekspropriationer til private formål
Selvom § 73 ikke definerer, hvad udtrykket »almenvellet« dækker over, er det
alligevel bredt anerkendt, at der kan eksproprieres til fordel for såvel offentlige
som private formål, forudsat at »almenvellet kræver det«, og at der ikke eksproprieres til fordel for rene særinteresser.143
En undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten for perioden 2003-2007 viser,
at ekspropriationer også skete til private formål.144 Ud af 106 kommunale ekspropriationer, skete 70 af dem til virkeliggørelse af lokalplaner, og 58 af dem
skete til fordel for ikke-offentlige formål, såsom boligområder, erhvervsformål
samt parkeringsanlæg. Kammeradvokaten vurderede derudover, at ud af de 106
sager var 19 af ekspropriationerne sket til fordel for bestemte privat virksomheder, foreninger mv. Det specifikke ekspropriationsformål fordelte sig ifølge Kam142. Herregården Menneske – samfund – landskab – bygninger, Bind I, Gods og samfund, Nationalmuseet, 2004, Lensafløsningen, Ditlev Tamm, s. 253
143. Peter Germer, »Statsforfatningsret«, 2. udgave, 1995, side 239 og Henrik Zahle, »Danmarks
Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kapitel VIII, § 73.
144. Kammeradvokaten, »Undersøgelse af ekspropriationspraksis på planlovens område«, MPU
alm. del, bilag 112, L 135, bilag 7.
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meradvokaten på 13 sager om et og samme golfanlæg, fem sager om forskellige
vej- og parkeringsanlæg, én sag om udvidelse af virksomhed, og én sag om udvidelse af flugtskydebane145. Kun i sagen om udvidelse af virksomhed, ophævede Naturklagenævnet kommunens ekspropriationsbeslutning.
CEPOS har foretaget en tilsvarende undersøgelse for perioden 2006-2011, som
viste, at ud af 409 ekspropriationer var de 68 – 17 pct. – sket til fordel for private
formål.146 Undersøgelserne dokumenterede endvidere, at almenvellets interesse
i dag har strakt sig til også at omfatte private formål som golfbaner, skydebaner,
udbygning af virksomhedsarealer og festivalpladser.

Skydebanesagen
Den tidligere Skagen Kommune traf i 2006 beslutning om at ekspropriere en del
af en families ejendom. Formålet var at udvide en flugtskydebane til brug for en
forening med 290 medlemmer.
Familien klagede over beslutningen. For det første fordi støjgenerne ville gøre
det til svært for familien at fungere, da der ville blive skudt 160 dage om året i
»alle lyse timer«, samtidig med at skydebanen ville ligge 200 meter fra familiens
hus. For det andet fordi kommunen kun ville erstatte værdien af selve den eksproprierede jord og afslog at imødekomme familiens krav om, at erstatningsudmålingen tillige skulle tage højde for den værdiforringelse af restejendommen, som ekspropriationen medførte.
Vestre Landsret fandt, at kommunens beslutning om ekspropriation var
ulovlig, og at ekspropriationen ikke var påkrævet under hensyn til almenvellet,
idet at:
1. det ikke var sikkert, at jagtforeningens etablering af et flugtskydningsanlæg
var økonomisk muligt og dermed tidsmæssigt aktuelt, ligesom at
2. kommunen havde baseret sin vurdering af behovet for opførelsen af flugtskydebanen på omstændigheder, som forelå fem år før ekspropriationen.
Omstændigheder som meget vel kunne have ændret sig siden da.147
Landsretten udtalte blandt andet, at
»det [er] ikke under indstævntes behandling af sagen i tilstrækkelig grad
søgt oplyst, hvorvidt Raabjerg-Aalbæk Jagtforening samlet set havde eller

145. Se sagen om »Skydebanesagen« (U.2010.2049V), som er omtalt nedenfor.
146. Talmateriale offentliggjort på CEPOS’ hjemmeside www.ejendomsregulering.dk.
147. U.2010.2049V.
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ville få økonomisk mulighed for [ ...] at etablere – eller foranledige etableret- et flugtskydningsanlæg, således som ekspropriationen forudsætter«.
Kommunen havde således ikke oplyst sagen i tilstrækkeligt opfang, og overholdte dermed ikke reglerne om god forvaltningsskik.

Roskildesagen
Syd for Roskilde ligger det såkaldte råstof- og festivalområde, hvor Roskilde Festival, råstofindvinding og planteskoledrift finder sted. Centralt for området er
Roskilde Dyrskueplads, som ejes af Roskilde Kommune, men som hvert år udlejes til forskellige arrangementer, herunder bl.a. Roskilde Festival. Til afholdelse
af festivalen, lejer Roskilde Festival ikke kun dyrskuepladsen, men tillige de omkringliggende arealer.
I 2009 fik Roskilde Festival udarbejdet en rapport, som anbefalede Roskilde
Kommune at overtage en planteskoles jord for at »sikre områdets fremtid«. 148
Roskilde Kommune eksproprierede herefter de anbefalede arealer.
Den eksproprierede lodsejer indbragte ekspropriationen for Natur- og Miljøklagenævnet, som stadfæstede ekspropriationen.149

Skejbysagen
I forbindelse med sammenlægningen af Skejby Sygehus og Århus Sygehus til
Århus Universitetshospital, vedtog Århus Byråd i 2007 et forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2001 vedrørende udvidelse af Århus Universitetshospital. Århus Kommune gav byrådet hjemmel til at ekspropriere i alt 315.750
m2 fra to private lodsejere. Kommunalbestyrelsen havde, i henhold til den dagældende bestemmelse i Planlovens § 47, stk. 1, hjemmel til at ekspropriere fast
ejendom tilhørende private, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelse af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen.
Ifølge forarbejderne til Planloven var den grundlæggende betingelse for, at
ekspropriationen kunne foretages i henhold til en kommuneplan, at ejeren ikke
stilles ringere, end hvis ekspropriationen var sket i medfør af en lokalplan. Da
der var tale om et projekt i offentligt regi, anførte kommunen, at det var umuligt
for ejeren selv at realisere formålet med planen, jf. følgende citat fra Århus Kommune vedrørende grundlaget for ekspropriationen:

148. »Råstof & Festival« Analyse og retning for udvikling af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde, udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Festival og NIRAS Konsulenterne, juni 2009.
149. Afgørelse af 22. april 2013, NMK-32-00008.
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»... Det er ikke tilfældet i den konkrete sag, hvor der eksproprieres til offentligt formål (hospitalsbyggeri), som ejerne ikke har mulighed for at
realisere, idet Region Midtjylland på sagligt grundlag har besluttet, at
realiseringen af hospitalsbyggeriet skal ske i offentligt regi.«150
Ifølge kommunen blev ejeren derfor ikke stillet ringere ved, at ekspropriationen
skete på baggrund af en kommuneplan fremfor en lokalplan.
Kommunen har efterfølgende ændret planen, og de eksproprierede arealer
skal ikke længere anvendes til det offentlige hospital, men et psykiatrisk hospital.
Opførelsen af det psykiatriske hospital skal opføres som et OPP-projekt151, hvor
private investorer vil stå for finansiering og opførelse. Ved først at vedtage dette
efter ekspropriationen, fratog kommunen ejeren muligheden for at vurdere, om
han selv kunne og ville realisere det endelige formål. Såfremt ekspropriationen
var sket på baggrund af en lokalplan, havde kommunen været tvunget til at planlægge arealanvendelsen detaljeret og være bundet heraf.
Lodsejeren har efterfølgende haft indbragt sagen for domstolene. Århus
Kommune har dog fået medhold i både Byretten og Landsretten. Beslutningen
om, at det psykiatriske hospital kan udvikles og opføres gennem et OPP-Projekt,
ændrer ifølge Landsretten ikke ved, at hele udbygningen af Skejby Sygehus er
søgt og fortsat søges gennemført i overensstemmelse med beslutningen om, at
hele sygehusbyggeriet skal gennemføres i regionsregi.152

Hillerødsagen
Hillerød Kommune traf i 2007 beslutning om at ekspropriere 13 ejendomme153
til fordel for et byudviklingsprojekt. Det skete imens, to af de eksproprierede
lodsejere lå i forhandlinger med to mulige købere om salg af deres ejendom til en
pris på henholdsvis 70 mio. og 55 mio. kr. Da kommunen varslede ekspropriationen, stoppede køberne forhandlingerne.
Fire af de eksproprierede lodsejere klagede til Overtaksationskommissionen
over erstatningens størrelse, som for de to lodsejere, som allerede havde været i
forhandlinger med de mulige købere, udgjorde henholdsvis 11,75 mio. og 10,1
mio. kr. Overtaksationskommissionen nedsatte imidlertid erstatningssummen
for de to lodsejere til henholdsvis 9,9 mio. og 9 mio. kr.

150.
151.
152.
153.

Indstilling af den 17. marts 2008 fra Århus kommune til Århus Byråd.
OPP står for »Offentligt Privat Partnerskab«.
U.2012.1576V, s. 1603.
B 50 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse med
kommunal ekspropriation (samling 2011-12)
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De fire eksproprierede lodsejere indbragte herefter spørgsmålet om erstatningssummens størrelse for Byretten, med påstand om betaling af forskellen mellem
Overtaksationskommissionens erstatningsbeløb og skønserklæringernes beløb.
Byretten forhøjede de fire lodsejeres erstatninger ved, at de fik tilkendt henholdsvis 98.000 kr., 2,6 mio. kr., 4,5 mio. kr. og 2.6 mio. kr.154

Ændring af planloven
Efter ekspropriationssager til fordel for golfbaner, i for eksempel Tønder Kommune, og skydebanesagen i Skagen, blev offentligt kendt, ændrede man i 2009
planloven med det formål at begrænse kommunernes adgang til at ekspropriere
til private formål.155 Efter ændringen kan ekspropriationer ikke længere gennemføres med hjemmel i kommuneplaner, som alene angiver overordnede mål
og retningslinjer for planlægningen. Ekspropriationer skal i stedet ske med
hjemmel i lokalplaner, som i modsætning til kommuneplaner, er juridisk bindende for kommunerne. Når en lokalplan er blevet vedtaget, må en kommune
ikke – hverken retligt eller faktisk – etablere forhold, der strider med lokalplanens bestemmelser.156
Kammeradvokatens førnævnte undersøgelse for perioden 2003-2007 dokumenterede imidlertid, at der i 19 ud af 106 ekspropriationssager var sket ekspropriationer med hjemmel i kommuneplaner mod 70 med hjemmel i lokalplaner.
I praksis var ændringen derfor af begrænset betydning.
Samtidig med ændringen af planloven vedtog et politisk flertal en tillægsbetænkning om, at man fremover ville følge kommunernes anvendelse af planlovens ekspropriationshjemmel:
»Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservatives Folkepartis medlemmer af udvalget finder kommunernes ekspropriationer til golfbaner og
skydebaner dybt uacceptable og lægger vægt på, at man i de kommende år
følger kommunernes anvendelse af planlovens ekspropriationshjemmel til
virkeliggørelse af lokalplaner, der udlægger arealer til f.eks. golfbaner og
skydebaner.«157
På det grundlag har Naturstyrelsen spurgt ind til 98 kommuners ekspropriationer for perioden 1. august 2009 til 8. juni 2011. 70 % af kommunerne svarede.

154.
155.
156.
157.

66

Dom fra Retten i Hillerød, 9. februar 2012.
L 512 af 2009, punkt 1.12.
Planlovens § 18.
2008/1 TBL 135

GRUNDLOVENS FRIHEDSRETTIGHEDER ANNO 2013

Undersøgelsen viste, at der var sket ekspropriation efter 24 lokalplaner i 14 kommuner. Ekspropriationerne var sket til fordel for både offentlige og private formål, herunder ekspropriation til virksomhedsudvidelse, erhvervsarealer samt
bycenterudvidelse.

Randzoneloven
Danske landmænd har de senere år fået indskrænket deres råderet over egen jord
ganske betydeligt som følge af den stigende miljømæssige regulering. Et eksempel herpå er lov om randzoner med ændringer158 som – med få undtagelser
– indeholder et forbud mod gødskning, sprøjtning og dyrkning eller anden jordbearbejdning i en afstand af indtil 10 meter fra bredden langs alle åbne vandløb159 og søer med et overfladeareal større end 100 m2 i landzone. Lov om randzoner reducerer dermed hver enkelt bedrifts160 dyrkningsareal med op til 5
pct.,161 hvilket samlet set svarer til 2,2 pct. af Danmarks landbrugsjord.162
Derudover ophæver lov om randzoner med ændringer muligheden for at
dyrke de såkaldte energiafgrøder for at sikre en bedre landskabsoplevelse. Ændringsloven giver nemlig offentligheden adgang til randzonerne og dermed adgang til at færdes uhindret på landmændenes private ejendom, og udsynet skal
efter lovgivers bemærkninger ikke hindres af hurtigt voksende træer.
Lov om randzoner trådte i kraft 1. september 2012 og er et eksempel på
lovgivning, der sætter begrænsninger i borgernes råderet over egen ejendom.
Den form for regulering anses ikke altid for at være ekspropriation i § 73’s forstand, idet der sondres mellem henholdsvis (i) regulering af ekspropriativ karakter, og (ii) generel regulering (også kaldet erstatningsfri regulering). Eksempelvis anser lovgiver ikke randzoneloven for ekspropriativ, hvorfor den er gen-

158. Lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner, som ændret ved lov nr. 563 af 18. juni 2012
159. Vandløb defineres ikke nærmere, så der ses ikke at være en nedre grænse for, der undtager
randzoner langs meget små vandløb med ringe gennemstrømning af vand.
160. En bedrift består af det samlede areal af de ejendomme, inklusive tilforpagtede arealer, der
drives af samme fysiske eller juridiske person.
161. Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 5, der giver landmændene mulighed for en forholdsmæssig reduktion af bredden på randzonerne, hvis de har fået udlagt mere end 5 pct. af deres
arealer til randzoner. Formålet med »5-pct.-reglen« er – ud fra en lighedsbetragtning – at stille
alle lodsejere nogenlunde ens. Der er alene tale om en mulighed – ikke et krav – på at få randzonerne reduceret, og ansøgning herom kan kun indgives i forbindelse med lovens ikrafttræden.
162. Lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 1.

EJENDOMSRETTEN

67

nemført uden iagttagelse af principperne i grundlovens § 73 og dermed uden, at
de berørte ejendomsejere garanteres fuldstændig erstatning.163
Grænsen mellem hvilke indgreb, der kategoriseres som ekspropriative og hvilke,
der kategoriseres som erstatningsfri regulering, er flydende.164 Ved vurdering af,
om randzonelovgivningen er ekspropriativ eller ej, vil navnlig følgende momenter indgå: (i) om indgrebet er af generel eller konkret karakter, (ii) om indgrebet
er begrundet i for samfundet væsentlige og saglige forhold, og (iii) om indgrebets intensitet er betydeligt. Tidligere praksis viser en tendens til at:
»lovindgreb, der rammer generelt, og som er begrundet i samfundsmæssige hensyn til natur og miljø, må som udgangspunkt anses for erstatningsfri regulering, der dog i forhold til den enkelte kan ramme så hårdt,
at der må betales erstatning.«165
Det må som udgangspunkt også lægges til grund, at der skal være en vis sandsynlighed for, at indgrebet så virker, altså har en positiv effekt på miljøet eller
naturen.

Forslag
Ejendomsretten fremgik ikke af den oprindelige udgave af EMRK, hvilket kan
have ført til, at den generelt ikke har nydt samme anerkendelse og respekt, som
de øvrige frihedsrettigheder. Eksempelvis definerer tidligere Højesteretspræsident Niels Pontoppidan166 den private ejendomsret som en »økonomisk rettighed« og adskiller den fra, hvad han kalder »de centrale frihedsrettigheder«, såsom ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden.167
§ 73 kan udsættes for udvanding, da ordlyden indeholder et skønselement
163. En kompensationsordning vil dog blive gennemført men kompensationen på enten 1.200 kr.
eller 2.100 kr. pr. ha afhængigt af, om arealet er i omdrift eller ej, udgør dog ikke »fuld erstatning« i § 73´s forstand.
164. Se f.eks. »Miljøretten, Bind 1 – Almindelige emner« redigeret af Ellen Margrethe Basse, 2.
udgave, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, s. 55 og 62.
165. Responsum udarbejdet af professor dr. jur. Peter Mortensen, »Implementering af vandplaner
– Er vandplaner og virkemidler ekspropriation i forhold til Grundlovens § 73?«, s. 28. Opdrag
givet af Landbrug og Fødevarer, og offentliggjort 26. august 2012.
166. Niels Pontoppidan havde sin embedsperiode fra 1982 til 2000 og fra 1992 bestred han tillige
posten som Højesteretspræsident
167. Interview i Weekendavisen, 28. juni 1996.
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ved, at den, efter at have erklæret den private ejendomsret for ukrænkelig, tillader ekspropriation i almenvellets interesse, hvilket – som Ørsted udtrykte på
Rigsdagen – er »en Sætning, som overmaade let kan misbruges.«168
Konsekvensen af, at grundloven ikke definerer almenvellets interesse, er, at
ejendomsretten ikke er mere ukrænkelig, end hvad det til enhver tid siddende
flertal i Folketinget og kommuner opfatter som værende i almenvellets interesse.169 Dermed har ejendomsrettens ukrænkelighed i praksis fået karakter af en
programerklæring, uden et selvstændigt beskyttelsesindhold.170 Ørsteds bekymringer om den reelle beskyttelse i (nuværende) § 73 har derfor i vidt omfang vist
sig at være berettigede.
Denne retstilstand kan være med til at undergrave den private ejendomsret,
idet skiftende politiske flertal, ud fra disses holdninger til »almenvellet«, kan
have vidt forskellige opfattelser af, i hvilken grad almenvellet kræver ekspropriation. Det gør det endvidere svært for borgerne at forudse retstilstanden, samt
under hvilke omstændigheder deres private ejendom kan indskrænkes. Det er
særligt problematisk, at adgangen til at foretage ekspropriation er delegeret videre til kommunerne jf. planloven. Om denne problemstilling anførte Alf Ross
da også, at det i tilfælde af delegation
»er tænkeligt at domstolene [ ...] ikke uden videre vil acceptere det administrative skøn som suverænt. Det gør en betydelig forskel om skønnet er
udøvet af folketinget eller fx af en kommunal myndighed hvis interesser
selv er engageret når der skal skønnes over hvad almenvellet kræver. Man
kan derfor ikke nære samme tiltro til dette skøns saglighed, og en judiciel
kontrol heraf er derfor velbegrundet«.171
Ekspropriationer indeholder derudover en række problemstillinger, herunder
om et hvilket som helst formål, der har politisk opbakning, kan anses for at
tilgodese almenvellet? De førnævnte undersøgelser dokumenterer, at almenvellets interesse har omfattet private formål som golfbaner, skydebaner, udbygning
af virksomhedsarealer og festivalpladser. Almenbegrebet har derfor strakt sig

168. Beretning om forhandlingerne på Rigsdagen, 1849, sp. 2594
169. Se endvidere Henrik Zahle, Dansk Statsforfatningsret 3 »Menneskerettigheder«, 2003, s. 206.
170. Se endvidere Jørgen Trolle i U.1967B.77 samt, U.1967.22H og Henrik Zahle, »Danmarks Riges
Grundlov med kommentarer«, 2006, side 465.
171. Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret II, 1966, side 579f.
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langt fra Ørsteds begrænsning, hvori ekspropriation skulle ske til »offentligt Brug,
såsom til offentlige veje eller andet sådant«.172
En ekspropriation griber langt ind i privatsfæren og har ofte store personlige
omkostninger. Usikkerhederne forbundet med erstatningssager medfører uforudsigelighed, da det ofte er uklart, hvor stor den endelige erstatning bliver, og
hvornår man får den udbetalt. I Skydebanesagen medførte ekspropriationssagen en risiko for, at den eksproprierede part ikke længere kunne stille sikkerhed
for sine arrangementer, hvorved banken kunne forlange lån indløst. Ekspropriationer bør være et værktøj, som politikerne kun tyer til i undtagelsestilfælde,
dvs. kun hvor det er strengt nødvendigt af hensyn til almenvellet. Det skal sikres,
at indgreb aldrig er mere indgribende end nødvendigt.
Ud fra et ejendomsretligt perspektiv er det tillige betænkeligt, at lovgiver
vedtager love som lov om randzoner, der gennemføres som en erstatningsfri
regulering, uden sikkerhed for, at de berørte landmænd får tildelt fuld erstatning. At give offentligheden adgang til randzonerne uden økonomisk kompensation, illustrerer en glidebaneeffekt, hvor det ene indgreb i den private ejendomsret legitimerer det andet. Den landbrugsjord, der er tale om, er privat ejendom. Såfremt staten ønsker at øge offentlig adgang til friluftsliv, bør staten som
det klare udgangspunkt – og med respekt for Grundlovens § 73 – købe eller leje
jord hertil på markedsvilkår.
Derudover rejser ekspropriationer flere retssikkerhedsmæssige spørgsmål.
Bl.a. om det er acceptabelt, at den eksproprierede part selv skal afholde dele af
sine udgifter til f.eks. advokatbistand, hvis det ender med, at parten får rettens
ord for, at ekspropriationen er ulovlig, samt hvorvidt det er rimeligt, at en borger
skal være stavnsbundet til sin bolig på ubestemt tid i de tilfælde, hvor der er
truffet en overordnet beslutning om ekspropriation, men hvor det er uvist, hvornår ekspropriationen effektueres.
Det anbefales, at myndighederne indfører ordninger der sikrer, at reglerne
om god forvaltningsskik overholdes i ekspropriationssager. Det kan f.eks. ske
ved, at kravene til en ekspropriationsbegrundelse skærpes, og at myndighederne
dokumenterer, at ekspropriationerne både er saglige, nødvendige og proportionale. Ud over at en begrundelse skal indeholde en henvisning til, hvilke regler
beslutningen er truffet efter, bør sagen, dens faktuelle grundlag og forudsætninger dokumenteres og sikres tilstrækkeligt oplyst.173 Ekspropriationer bør som

172. Beretning om forhandlingerne på Rigsdagen, 1849, sp. 2594. Citatet er opdateret til moderne
dansk.
173. Se endvidere Hans Gammeltoft-Hansen, Jon Andersen, Morten Engberg, Kaj Larsen, Karsten
Loiborg og Jens Olsen, »Forvaltningsret«, 2. udgave, side 630.
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udgangspunkt ikke kunne ske til private, og som minimum bør lovgiver indføre
generelle kriterier for, hvad hensynet til almenvellet dækker over, særligt når det
gælder kommunale ekspropriationer i henhold til planloven. Dette vil styrke
borgernes retssikkerhed i den forstand, at beslutningen om ekspropriation ikke
kun er afhængig af et (lokalt) politisk flertal men også af Folketingets kriterier.
Der bør indføres omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager, der svarer til
retsplejelovens og skatterettens proceduretakster, så den, som klager over sin
ekspropriationssag, kan få dækket sine rimelige økonomiske udgifter forbundet
hermed, hvis det viser sig, at den eksproprierede får helt eller delvist ret i sin
klage, samt at klager over ekspropriationer bør gives opsættende virkning.
I relation til lov om randzoner anbefales det, at der i højere grad ydes erstatning for lovens indgreb. Bredden af randzonerne bør fastsættes målrettet og
differentieret, så det sikres, at der ikke inddrages større arealer end højst nødvendigt.
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DEN FRIE OG LIGE ADGANG TIL
ERHVERV 174
§ 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves
ved lov.

Historie
Ordlyden i § 74 stammer fra Junigrundloven.

Formål
§ 74 var et opgør med det laugsvæsen og privilegiesystem, der eksisterede indtil
Junigrundloven, og som gav købsstaderne og laug eneret til handel og håndværk. Frem til Junigrundloven fandtes en række rammer og begrænsninger for
næringslivet og for adgangen til at drive selvstændigt erhverv.
Grundtanken bag § 74 var således at komme væk fra laugsvæsenets skønsprægede tildeling af erhvervstilladelser. Etablering af næringsvirksomhed forudsatte fortsat bevilling, men betingelserne blev af ordensmæssig karakter og
kunne generelt opfyldes af enhver.
Rée, redaktør og tidligere medlem af Rigsrådet, udtalte i forbindelse med
vedtagelsen af § 74, at:
»når Grundloven har en paragraf, der ligesom med et kompas viser hen til
næringsfrihed, så antyder den derved en grundsætning om næringsfriheden, der bliver at følge i fremtiden, og da tror jeg også, at Grundloven derved har gjort sin pligt, en pligt, som den ikke burde og vistnok ingen af os
bør forsømme, når vi ønsker, at Næringsfrihed skal gennemføres i Danmark.«175

174. Dette kapitels kilder er Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006,
kapitel VIII, § 74, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, kapitel 69.
175. Beretning om forhandlingerne på Rigsdagen, 1849, sp. 2602. Citatet er opdateret til moderne
dansk.
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Der kan antageligt udledes visse rettigheder i forhold til adgangen til erhverv og
arbejde fra § 74, men bestemmelsen antages generelt at have karakter af en programerklæring, hvis indhold ikke er nærmere defineret.176
Den frie adgang til erhverv kan indskrænkes, hvis det kan begrundes i hensynet til det almene vel.

Udvikling
Den frie og lige adgang til erhverv er overordnet set velbevaret i Danmark. Der
findes dog et eksempel på, at man har gjort statsborgerskab til en betingelse for
adgangen til et almindeligt erhverv, hvilket kan udgøre et indgreb, som ikke kan
betegnes som værende ikke-diskriminerende, sagligt, proportionalt og nødvendigt.
I 1857 indførtes den første næringslovgivning om næringsfrihed. Målet med
denne lovgivning var at fjerne særlige privilegier samt et ønske om at øge konkurrencen. Kriterierne for opnåelse af næringsbrev blev objektivt udformet.
Der er fortsat en række hverv, som er underlagt restriktioner og tilladelseskrav. Eksempelvis må kun personer, der har bestået lægestudiet og afgivet lægeløfte, kalde sig læger. Ligeledes må kun personer, der er blevet beskikket af Justitsministeriet, kalde sig advokater. Derudover gælder der autorisationer og tilladelseskrav indenfor blandt andet finansiel virksomhed og ejendomsmægler-,
revisor-, apotekerbranchen.
I 1997 blev der vedtaget en ændring af lov om taxikørsel, hvor der blev indsat
et krav om dansk indfødsret som betingelse for meddelelse af taxabevillinger.
Kravet medførte, at en vognmand, der var pakistansk statsborger, og som i forvejen var indehaver af seks bevillinger, fik afslag på ansøgningen om endnu en
bevilling. Domstolene tog stilling til kravet om dansk indfødsret, hvor det blev
gjort gældende, at kravet var i strid med bl.a. § 74 og EMRK.177 Landsretten
fandt ikke, at lovforslagets bemærkninger om betingelserne for bevilling til taxikørsel, eller begrundelsen om, at et sådant krav ville højne standarden inden
for erhvervet, kunne begrunde forskelsbehandlingen. Landsretten konkluderede, at statsborgerskabskravet var i strid med EMRK art. 14 sammenholdt med
1. Tillægsprotokol. Højesteret fandt imidlertid ikke, at retten til at få tildelt yderligere taxabevillinger nød retsbeskyttelse under EMRK art. 14 sammenholdt

176. Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kapitel VIII, § 74, s. 501.
177. U.2002.1789H.
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med 1. Tillægsprotokol. Landsretten tog ikke stilling til § 74, og bestemmelsen
blev ikke gjort gældende for Højesteret.
I maj 2009 vedtog man et forbud mod ræveopdræt i Danmark.178 Loven
medfører, at hold af ræve ikke er tilladt.
I én sag godkendte Højesteret fratagelsen af en advokatbeskikkelse, idet advokaten havde oparbejdet en moms- og skattegæld til det offentlige på mindst
900.000 kr., under sit arbejde som advokat.179 I henhold til retsplejelovens § 139,
stk. 1 kan retten til at udøve advokatvirksomhed frakendes ved dom på tid fra 1
til 5 år eller indtil videre, såfremt advokaten har betydelig forfalden gæld til det
offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.
I en anden sag fandt Højesteret, at en bekendtgørelse, med regler om fodterapeuters maksimale honorarer og om straf for overtrædelse heraf, havde hjemmel i lov, og at denne ikke kunne ikke kunne anfægtes ud fra § 74.
Højesteret har også taget stilling til, hvorvidt kravet om påbegyndelse af speciallægeuddannelsen, indenfor for en fireårig periode fra påbegyndelsen af den
kliniske basisuddannelse var i strid med § 74.180 Landsretten fandt ikke grundlag
for at antage, at reguleringen af speciallægeuddannelsen var i strid med § 74,
hvilket blev stadfæstet af Højesteret.

Forslag
§ 74 er en programerklæring, hvis indhold ikke er nærmere defineret. Professor
Alf Ross, har f.eks. udtalt, at
»domstolene ikke vil tilsidesætte lovgivningsmagtens skøn«181,
og at § 74 er
»uden enhver forfatningsretlig betydning«.182
Det kan diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt med et forbud mod ræveopdræt
i Danmark, når man tager det i betragtning, at Danmark også lever af landbrug
med både minkfarme, svineproduktion og burhøns. I stedet for at forbyde ræ178.
179.
180.
181.
182.

74

L 466 af 2009.
U.1998.1664/2H
U.2011.221H.
Peter Germer, »Statsforfatningsret«, 2007, side 318, der refererer Alf Ross.
Peter Germer, »Statsforfatningsret«, 2007, side 318, der refererer Alf Ross.
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veopdrættet, kunne man have tilladt det under nærmere angivne betingelser,
som sikrede den fornødne dyrevelfærd. Man kan også stille spørgsmålstegn ved
visse former for autorisationskrav, der ikke omhandler professioner, hvor f.eks.
en fejlbehandling kan medføre livstruende konsekvenser. Det bør dog til enhver
tid sikres, at indgreb i adgangen til erhverv er ikke-diskriminerende, saglige,
proportionale og nødvendige. Særinteresser, som f.eks. beskyttelsen af eksisterende erhverv og deres markeder, bør ikke legitimere indførelsen af krav til adgangen til erhverv. Krav om statsborgerskab, som i sagen vedrørende taxabevillingerne, bør som udgangspunkt ikke indføres.
Overordnet set må formålet med § 74 dog anses for at være velbevaret.

DEN FRIE OG LIGE ADGANG TIL ERHVERV

75

CENSURFORBUDDET 183
§ 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Historie
§ 77 fik sin nuværende ordlyd i 1953, hvor ordene »i skrift og tale« blev indsat,
men det oprindelige censurforbud blev indsat som § 86 i Junigrundloven i 1849
for at sikre, at den tidligere tradition for censur i Danmark ikke kunne reetableres. Under den grundlovsgivende forsamling udtalte Grundtvig, at
»... det ikke alene er Verdenshistorien, som vidner, at denne Aandens og
Ordets Frihed, at den er den ypperste af alle dem, som Mennesket kan
nyde, og som Borgeren behøver, men efter min Erfaring er denne Frihed
ogsaa den, hvorpaa det danske Folk, ligefra det lærte at kjende den, har
sat den høieste Priis;«184
Men også samtidig, at
»... allermindst kan jeg da forstaae, hvorledes der om Trykkefriheden er
kommen en saa aldeles intetsigende Paragraph, som det dog unegteligt er,
naar der staaer, at Enhver har Ret til ved Trykken at offentliggjøre sine
Tanker under Ansvar for Domstolene, thi visselig kunde jeg ikke tænke
mig, at der kunde siges mindre, og det er jo klart, at dette kunde fastsættes
i Grundloven, uden at der derfor var det Allermindste, som kunde kaldes
Skrivefrihed. Det er jo vist, at selv i den Trykkeforordning af 1799, som jeg
aldrig har berømmet eller skal berømme, findes dog udtrykkelig sagt, at
man uden Straf og uden Fare skal kunne gjøre langt Mere, end her bestemmes ved denne Paragraph i Grundloven.«185
183. Dette kapitels kilder er overordnet Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006, kapitel VIII, § 77, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, kapitel 61.
184. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 3219.
185. Behandlingen af grundlovsudkastet, Rigsdagstidende 1849, sp. 2616.
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Formål
Danmark har haft en lang tradition for censur og andre begrænsninger af
ytringsfriheden bl.a. begrundet i beskyttelsen af enevælden og statsreligionen
mod subversive ideer. Danske Lov indeholdt bl.a. en drakonisk og udpenslet
dødsstraf for blasfemi, mens store danskere som Grundtvig og Heiberg var underlagt hhv. censur og landsforvisning. Retten til at ytre sig frit er begrundet i
bl.a. ytringsfrihedens demokratiske funktion, da en fri debat er en forudsætning
for et frit og demokratisk samfund med politisk pluralisme. I et demokrati, hvor
flertallet er berettiget til at vedtage love, som et mindretal er stærkt uenige i, er
det afgørende, at de, der er uenige i de pågældende love eller samfundsindretninger, har mulighed for at kritisere flertallets regler og agiterer for at ændre
dem. Ytringsfriheden hænger dog også snævert sammen med samvittighedsfriheden og menneskets moralske ret til at give udtryk for sit inderste, hvilket også
understreges med bestemmelsens henvisning til »tanker«.
Der sondres mellem ytringsfrihed i formel og materiel forstand. Ytringsfrihed i formel forstand betyder, at der ikke anvendes forebyggende forholdsregler,
som iværksættes, inden ytringen er offentliggjort (censur).
§ 77 beskytter den formelle ytringsfrihed og indeholder et censurforbud, der
indebærer, at offentlige myndigheder ikke forudgående kan kontrollere, om
ytringer er lovlige eller ønskelige. Den omfatter enhver, både danskere og udlændinge, der opholder sig i Danmark, og det antages, at bestemmelsen også
omfatter indførsel af udenlandske skrifter.
Ytringsfriheden i § 77 beskytter traditionelt kun mod forudgående kontrol af
ytringer, men ikke hvad der må siges. § 77 indeholder således ikke den såkaldte
»materielle ytringsfrihed«, der beskytter indholdet i ytringen.Ytringsfriheden er
nemlig ikke uindskrænket, da ytringerne sker under ansvar for domstolene, som
tager stilling til, om Folketinget har vedtaget love, der begrænser eller straffer
indholdet i ytringerne.
Alf Ross skrev således, at grundlovens § 77 ikke forhindrer, at det
»ved lov forbydes at kritisere den demokratiske statsform, at nedbryde
troen på guds eksistens og sjælens udødelighed, at agitere for kommunismen eller nogen anden politisk doktrin, at bringe udenrigspolitiske efterretninger, at omtale kongehuset – ja selv at referere sportsbegivenheder«.186

186. Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, 1966, side 706.
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Holck skriver desuden, at
»Skjøndt det vistnok lidet vilde stemme med den liberale Aand som gjennemtrænger Grundloven, at foreskrive uforholdsmæssige Straffe for presseforseelser, er der dog ingen grundlovsmæssig Begrændsning i saa Henseende«.187
Bestemmelsens ordlyd regulerer altså ikke hvilke indskrænkninger i ytringsfriheden, Folketinget kan fastsætte i lovgivningen. Folketinget har således en adgang til at fastsætte, hvad der er ulovligt at ytre, og overskrides disse grænser, kan
personen idømmes ansvar ved domstolene i henhold til loven. Et eksempel på
dette er straffelovens § 266 b, om straf for trusler, forhånelse eller nedværdigelse
på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle
orientering, som gennemgås nedenfor.
EMRK art. 10, der udtømmende opregner hensyn, som kan begrunde indgreb i, hvad der må ytres, sætter dog grænser for, hvilke materielle begrænsninger af ytringsfriheden Folketinget kan fastsætte i den almindelige lovgivning.
EMRK art. 10 indebærer både en beskyttelse af den formelle og den materielle
ytringsfrihed og er derfor en stærkere beskyttelse af denne frihedsrettighed end
§ 77. Eksempelvis har EMRK art. 10 ført til frifindelse af en redaktør og to journalister, der offentliggjorde fortrolige dokumenter fra Forsvarets Efterretningstjeneste, ligesom bestemmelsen har ført til en styrkelse af danske journalisters
kildebeskyttelse. I 1994 blev Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i
Strasbourg dømt for at have krænket ytringsfriheden ved at dømme en journalist for at videreformidle racistiske udtalelser fra en gruppe »grønjakker« i en
nyhedsudsendelse.188
Endelig beskytter EMRK art. 10 også retten til at modtage information, hvilket heller ikke er omfattet af § 77.

Udvikling
Grundlovens § 77 er overordnet set velbevaret i Danmark, dog har terrorlovgivningen medført begrænsninger af mediers frihed til at dække visse emner, og der
er en stigende tendens til anvendelse af internetcensur. Endvidere er der bl.a. sket
en kraftig stigning i antallet af domfældelser efter racismeparagraffen, og der er
187. Holck, Den Danske Statsforfatningsret, 1869, side 344.
188. Jersild mod Danmark, 23. september 1994.
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blevet fremsat et nyt lovforslag til offentlighedsloven,som medfører begrænsninger i aktindsigten. Disse tiltag, som beskrives dybdegående nedenfor, indebærer
en risiko for, at den demokratiske debat og forståelse hæmmes, da en fri debat er
en forudsætning for et frit og demokratisk samfund med politisk pluralisme.
Den væsentligste trussel mod ytringsfriheden stammer dog fra religiøse ekstremisters trusler og forsøg på vold og terror mod danske journalister, aviser og
bladtegnere, hvilken problemstilling dog ikke skal forfølges yderligere her.

Racismeparagraffen
Det følger af straffelovens § 266 b, populært kendt som »racismeparagraffen«, at
den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter
udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske
oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil
2 år.189 Formålet med bestemmelsen er at beskytte visse grupper mod såkaldt
hate-speech; ytringer, som de som gruppe kan tænkes at føle sig forhånet eller
nedværdiget af, uanset om ytringerne er sande eller ej.
I perioden 1939-2000 var der 10 domfældelser for overtrædelse af 266 b.
Siden 2000 og frem til Rigsadvokatens seneste opgørelse fra 2012 har der været
62 sådanne domfældelser, hvilket må anses for at være en betragtelig stigning,
selvom det samlede antal domfældelser på 72 ikke i sig selv er dramatisk. Størstedelen af domfældelserne vedrører relativt grove udtalelser, der eksempelvis
sammenligner etniske eller religiøse grupper med rotter eller sygdomme. Men
der er også eksempler på, at udtalelser, der sammenligner en religion – snarere
end religionstilhængere – med en »terrororganisation«, har medført domfældelse. Endvidere er folketingspolitikere og prominente debattører blevet dømt.
Tidligere medlem af Folketinget Jesper Langballe (DF) blev således idømt en
bøde på 5.000 kr., for i en kommentar i Berlingske Tidende at skrive, at
»selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske
fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at
de nøjes med at slå døtrene ihjel.»190

189. Bekendtgørelse af straffeloven nr. 1007 af 24/10/2012.
190. Retten i Randers dom af 3. december 2010 og artiklen »Islams formørkede kvindesyn af« Lars
Hedegaard, offentliggjort på b.dk 22. januar 2010.
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I et bevidst forsøg på at blive dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, skrev
Lars Kragh Andersen på 180grader.dk, at han
»er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over
både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel.«191
Ytringen medførte en bøde på 10.000 kr. Omvendt blev en dansk-iransk blogger
frikendt for at skrive
»jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang
verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette
skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt,
menneskefjendsk kultur – hvis det overhovedet er kultur? Men man kan
sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis
lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen«.192
I en anden sag blev et politisk parti frifundet for at skrive følgende i en pamflet
»Er du også bange for fremtiden med al den kriminalitet og voldtægt, indvandrere og ikke mindst muslimer har påført Danmark? Fremskridtspartiet er et af de partier, der vil bekæmpe denne grusomme vold og kriminalitet«193,
mens en person blev dømt for at udtale
»Når vi taler om fremmede, så er det jo især muslimer, vi taler om. Hvis
vi for eksempel ser på Vollsmose, så er det jo især muslimerne, der laver
vold, kriminalitet og begår voldtægt.«194

191. Se kommentar til artiklen »Lighed for loven! Jeg kræver at blive dømt for racisme ligesom
Jesper Langballe »af Torben Mark Pedersen, offentliggjort på 180grader.dk den 3. december
2010.
192. Jyllands-Posten 22. december 2012 med henvisning til Retten i Århus’ dom af 18. december
2012 (ikke tilgængelig online).
193. TfK.2002.17.
194. Østre Landsrets dom af 26. juni 2007.
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Blasfemiparagraffen
Det følger af straffelovens § 140, den såkaldte »blasfemiparagraf«, at den, der
offentligt driver spot med eller forhåner en religion straffes med bøde eller fængsel på indtil 4 måneder. Bestemmelsen har rødder tilbage til Danske Lov, men
den nuværende bestemmelse blev indført i 1930 og var tænkt som et værn mod
alvorlige krænkelser af religiøse følelser. Bestemmelsen er blevet påberåbt i flere
mere eller mindre kontroversielle sager, men ingen er blevet dømt for blasfemi
siden 1946.
Blandt de mest kendte sager er sagen mod DR i 1971, hvor to programchefer
blev indstævnet for at have vist Trille synge Jesper Jensens vise »Øjet« på TV. De
blev begge frifundet.
I perioden 1973-1989 blev der endvidere anmeldt to sager mod kunstneren
Jens Jørgen Thorsen. Den ene vedrørte statsstøtte til en erotisk film om Jesus,
mens den anden sag drejede sig om et maleri af en korsfæstet Jesus med erigeret
lem. Begge sager blev droppet.
Op igennem 00’erne blev en række personer anmeldt for blasfemi. Der var
bl.a. Kvickly-sagen om klip-klappere med motiv af Jesus og jomfru Maria på
sålerne, DR’s visning af Theo van Goghs kortfilm »Submission«, samt JyllandsPostens offentliggørelse af 12 tegninger af profeten Muhammed. Ingen af anmeldelserne førte til en sigtelse.

Muhammed-krisen
30. september 2005 bragte Jyllands-Posten, som led i en artikel om ytringsfrihed
og selvcensur, tolv satiriske tegninger af profeten Muhammed.195 Tegningerne
gengav bl.a. profeten med en bombe i turbanen.
Jyllands-Posten blev anmeldt til politiet for overtrædelse af straffelovens §
140 og straffelovens § 266 b. Under stor mediebevågenhed fra såvel indland som
udland afgjorde i første instans Statsadvokaten i Viborg og efterfølgende Rigsadvokaten, at der ikke var grundlag for at indlede strafforfølgning i sagen.196
Anklagemyndighedens undersøgelser koncentrerede sig primært om tegneren Kurt Westergaards afbildning af profeten Muhammed med en bombe som
turban. Under henvisning til at såvel forarbejder som praksis fortolker straffelovens § 140 snævert, nåede Rigsadvokaten frem til, at omend denne fremstilling
med god grund kunne opfattes som en krænkelse og fornærmelse af profeten,

195. Jyllands-Posten, »Muhammeds Ansigt», 30. september 2005.
196. Rigsadvokaten, Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Postens artikel
»Muhammeds ansigt», j.nr. RA-2006-41-0151, 15. marts 2006.
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var der ikke tale om spot, latterliggørelse eller forhånelse i straffeloven § 140’s
forstand. Rigsadvokaten udtalte endvidere, at:
»Uanset, om formålet med at offentliggøre tegningerne ifølge teksten i
artiklen har været at udtrykke »hån, spot og latterliggørelse» ... findes
denne eventuelle hensigt således ikke have fundet udtryk i tegningerne på
en sådan måde, at der foreligger en overtrædelse af straffelovens § 140.«197
I forhold til straffelovens § 266 b fandt Rigsadvokaten, at tegningerne ikke vedrørte en afgrænset gruppe af personer i § 266 b’s forstand. Tekstdelen i artiklen
vedrørte til gengæld »nogle« muslimer, nemlig de muslimer der afviser det moderne sekulære samfund. Ikke desto mindre kunne teksten ikke anses for at være
forhånende eller nedværdigende i bestemmelsens forstand. Heller ikke når man
sammenholdte tegningerne med tekstdelen, var straffelovens § 266 b blevet
overtrådt.
Rigsadvokaten sluttede sin afgørelse af med at konstatere, at selvom der ikke
i den konkrete sag var grundlag for at rejse tiltale, indeholder såvel § 140 som §
266 b begrænsninger i ytringsfriheden. I det omfang, offentligt fremsatte tilkendegivelser er omfattet af disse bestemmelser, er der derfor ikke en fri og ubegrænset adgang til at ytre sig om religiøse emner.

Injurier
Efter straffelovens § 267, straffes den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et
forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, med
bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Der sondres mellem sigtelser, der lader sig efterprøve på objektiv vis, og ringeagtsytringer, som er udtryk for en foragtende, hånende, latterliggørende eller
på anden måde nedvurderende opfattelse af en person, hvor spørgsmålet om
sandhedsbevis ikke kan opstå.198 Sondringen er imidlertid ikke let at føre ud i
praksis og er derfor også blevet kritiseret fra flere sider.199 Dertil kommer, at
grænsen for, hvad der er acceptabelt at kalde hinanden, ændrer sig konstant,

197. Rigsadvokatens afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Postens artikel
»Muhammeds ansigt« den 15. marts 2006.
198. REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 652, 2008, tilgængeligt her: http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/reu/spm/652/svar/558887/573522/index.htm
199. Se f.eks. lektor, ph.d., Steen Schaumburg-Müller, »Gælder straffelovens bestemmelser om æreskrænkelser?«, U.2002B.118 samt Asger Thylstrup, »Injuriesager Bagvaskelse, æreskrænkelser
og ytringsfrihed«, 2010, Thomson Reuters.
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hvorfor det kan være svært at forudsige, hvornår en udtalelse udgør en ringeagtsytring.
At sondringen ikke altid er let, ses bl.a. af sagen mod tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) fra 1989, hvor han havde beskyldt en dansk
parlamentariker for at udføre »snusket politisk muldvarpearbejde«. Landsretten
frifandt Uffe Ellemann-Jensen med henvisning til den politiske debat, mens Højesteret fandt, at der var ført det fornødne bevis for sigtelsen.200
Af andre sager kan endvidere nævnes Pia Kjærsgaards (DF) beskyldning,
fremsat i Go’morgen Danmark i november 2008 om, at morderen Peter Lundin
er »så afstumpet, som man overhovedet kan være«. Peter Lundins advokat, Peter
Hjørne, mente, at der var tale om en ringeagtsytring. Dette gav Retten i Lyngby
ham ikke ret i og frikendte Pia Kjærsgaard, idet Peter Lundin rent faktisk kunne
karakteriseres som afstumpet.201
Endelig udtalte tidligere borgmester Peter Brixtofte i et interview på TV2
News i oktober 2009, at retsformanden, der havde fundet ham skyldig i embedsmisbrug og mandatsvig, var en »yderliggående nationalist«. Højesteret valgte, i
lighed med byretten og landsretten, at behandle sagen som en æreskrænkende
sigtelse, idet ytringen skulle forstås som en beskyldning om uretfærdighed ved
sagens afgørelse, der er strafbart efter straffelovens § 146. Peter Brixtofte blev
herefter kendt skyldig, idet han ikke havde ført det nødvendige sandhedsbevis

Internetblokering
I Danmark foregår blokering af hjemmesider efter to modeller.
Den første model vedrører hjemmesider med børnepornografisk indhold,
og er blevet benyttet siden efteråret 2005.202 Denne form for blokering gennemføres i samarbejde mellem Rigspolitiet, Red Barnet, internetudbyderne samt internationale samarbejdspartnere og er baseret på en frivillig aftale uden domstolsafgørelse. Indholdet på de vurderede domæner skal være omfattet af straffelovens § 235, som omfatter alle former for utugtigt billedmateriale af personer
under 18 år, førend det anses for at være ulovligt. I dag skønnes der at være mere
end 3.200 blokerede domæner. Af dem vurderer Rigspolitiet, at der aktuelt findes omkring 1.000 aktive domæner med ulovligt indhold af seksuelle overgreb
mod børn. 203
Den anden model benyttes primært ved blokering af domæner med spil og

200.
201.
202.
203.

U.1991.269H.
Retten i Lyngbys dom af 4. marts 2010.
Kilde: https://www.politi.dk/da/borgerservice/boernepornofilter/om_blokering.htm
Svar på aktindsigtsbegæring, dateret 14. marts 2013.
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medicin. Ifølge lægemiddelloven204 kan staten kræve, at internetudbyderne skal
blokere en hjemmeside med uautoriseret salg af medicin. Ligeledes kan spillemyndighederne kræve spillesider, der ulovligt retter sig mod det danske marked,
blokeret efter spilleloven.205 Til denne model hører desuden blokeringer af
hjemmesider, der krænker andres ophavsrettigheder gennem ulovlige fildelingstjenester, herunder Pirate Bay og Grooveshark.
Der har været en vis tvivl om, hvorledes internetblokering udgør censur. Således udtalte en arbejdsgruppe under Skatteministeriet, at:
»Blokering kan blive opfattet som censur, idet der er en vis risiko for, at
blokeringen rammer helt lovlige www-hjemmesider.«
Arbejdsgruppen var endvidere af den opfattelse, at det var tvivlsomt, om en pligt
til at blokere for ulovlige spillehjemmesider, ud fra et samfundspolitisk perspektiv, kunne anses for at være et politisk acceptabelt instrument.
Anderledes konkludere Justitsministeriet, i et internt notat til Skatteministeriet i 2010, om forholdet mellem spillelovens § 59 og grundlovens § 77, at en
henstilling til en internetudbyder ikke udgjorde censur eller andre forebyggende
forholdsregler, idet en sådan henstilling alene vil have karakter af en information til spiludbyderen.
Siden 2006 har fogedretten blokeret 27 domæner med hjemmel i særlovgivningen. Tallet dækker over en markant stigning i de sidste år, idet der i 2012 blev
blokeret tre fildelingssider, samt at spillemyndighederne blokerede 20 spillesider.206

Offentligt ansattes ytringsfrihed
Offentlige ansatte har som udgangspunkt samme frihed til at deltage i den offentlige debat som alle andre borgere. Der gælder imidlertid visse begrænsninger afhængigt af, om man ytrer sig som privatperson eller på vegne af myndigheden.
Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om grænserne for offentlige
ansattes ytringsfrihed, at så længe man udtaler sig som privatperson, gælder
der kun få begrænsninger af retten til at ytre sig.207 Ledelsen kan således ikke
kræve, at man indhenter forudgående tilladelse til at ytre sig, eller at man ori-

204.
205.
206.
207.
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L 1180 af 2005.
L 848 af 2010.
TI – Tele Industrien, »Oversigt over DNS blokeringer«, 15. januar 2013.
Justitsministeriet, »Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed», 2006.
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enterer ledelsen om ens ytringer. Derimod kan det kræves, at såfremt man
udtaler sig om sit eget arbejdsområde, skal man præcisere, at man ytrer sig på
egne vegne.
Udtaler man sig i stedet på myndighedens vegne, er den ansatte undergivet
ledelsens almindelige instruktionsbeføjelser, herunder tjenestebefalinger mv.
Et særligt område inden for offentlige ansattes ytringsfrihed er spørgsmålet
om begrænsninger i ytringsfriheden af hensyn til den ulovbestemte loyalitetspligt. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning, at loyalitetspligten ikke kan
fører til yderligere begrænsninger. 208 Offentligt ansatte har således umiddelbart
en vid adgang til at udtale sig kritisk over for deres arbejdsgiver. Alligevel kunne
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) i november 2012 afsløre, at 64 % af de statsansatte frygter negative sanktioner, hvis de ytrer sig om
forhold på jobbet.209 Det er en stigning på 12 % siden 2006, hvor FTF foretog en
lignende undersøgelse. Dette skal sammenholdes med, at Ombudsmanden i perioden fra 1999-2009 har udtalt kritik i 65 % af sagerne om offentligt ansattes
ytringer, mens den gennemsnitlige kritikprocent for samtlige af Ombudsmandens sager i samme periode ligger på ca. 22 %.210
En tysk musikprofessor, ansat ved Aarhus Universitet, ytrede kritik af musikfaget offentligt i sommeren 2011.211 Denne ytring medførte en advarsel fra
universitetets dekan samt krav om, at hun ikke skulle »bryde fortroligheden«,
men gå ind i den faglige dialog i en »urban tone«. Overholdes kravene ikke vil det
føre til afskedigelse.

Forslag til en ny offentlighedslov
Medierne har en central betydning for informationsfriheden og demokratiet i
rollen som samfundets vagthund. En vigtig del af pressens virksomhed består i
at afsløre forhold eller dække begivenheder af samfundsmæssig interesse, som
ellers ikke ville komme til offentlighedens kendskab. Muligheden for at søge
aktindsigt er derfor vital for pressens kontrolarbejde med det offentlige. Med Alf
Ross’ ord er

208. Ibid.
209. Kilde: FTF-undersøgelsen »Ytringsfrihed i en krisetid«, nr. 7 – 2012.
210. Kaj Larsen, Præsentation af Ombudsmandens beretning for 2009 på det offentlige debatmøde
med Retsudvalget den 30. november 2010.
211. Information, »Kritisk professor får advarsel«, 13. februar 2012, http://www.information.dk/
293303
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»informationsfrihed, dvs. kravet om frihed til at indsamle og viderebefordre oplysninger, og meninger, blevet et vigtigt punkt som supplement til
pressefriheden i snævrere forstand«.212
Under Forfatningskommissionens arbejde med udkastet til 1953-grundloven
foreslog Bertel Dahlgaard da også, at der kunne indføres en bestemmelse, der
under ytringsfriheden garanterede retten til aktindsigt efter svensk forbillede.213
Ikke desto mindre er retten til aktindsigt hverken beskyttet af grundloven eller
EMRK. Sidstnævnte konvention beskytter dog informationsfriheden.
SRSF-Regeringen har på baggrund af Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven fremsat lovforslag om ændring af offentlighedsloven. 214 Forslaget svarer i det store hele til den tidligere VKO-regerings forslag fra 2010.215
Det følger af lovforslagets § 1, stk. 1, at loven har til formål at sikre åbenhed
hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte (1) informationsog ytringsfriheden, (2) borgernes deltagelse i demokratiet, (3) offentlighedens
kontrol med den offentlige forvaltning, (4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og (5) tilliden til den offentlige forvaltning.
Således udvides lovens anvendelsesområde til bl.a. også at omfatte Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt virksomheder, der primært er ejet
af offentlige myndigheder.216 Der indføres desuden en ret til at få foretaget en
sammenstilling af oplysninger i myndighedernes databaser.217
Loven foretager imidlertid også en række indskrænkninger i retten til aktindsigt. Især §§ 22, 24 og 27 er blevet kritiseret for at gå for vidt.
Efter § 22 har offentligheden ikke længere ret til aktindsigt i kalendere.
§§ 24 og 27 vedrører begge undtagelse af dokumenter fra aktindsigt.
Efter § 24 undtages interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem myndigheder, såfremt der er konkret grund til at antage, at en minister har
eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand.
Det fremgår af bemærkningerne til § 24, at bestemmelsen har sin baggrund

212. Alf Ross, Dansk statsforfatningsret II, 1966, side 585.
213. Statsministeriets Forfatningskommission af 09.02.1946, Mødemateriale fra underudvalg, Udvalg 4, 1949-1952.
214. L 144 af 2012/2013, Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
215. L 90, »Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen«, 2010/2011.
216. Se således lovforslagets §§ 2-6.
217. Jf. lovforslagets § 11.
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i ændringerne i den administrative struktur og den politiske beslutningsproces,
herunder navnlig den øgede deltagelse af styrelser og direktorater samt det øgede
tværministerielle samarbejde om sager og beslutninger af politisk karakter. Bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker.
Som Offentlighedskommissionen også nævner det i betænkningen, sker der
en begrænsning i de dokumenter, der skal gives aktindsigt i på bekostning af
informations- og kontroladgangen.
Endeligt følger det af § 27, nr. 2, at der vil være adgang til at undtage dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer
i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.
Bestemmelsen tilsigter at beskytte den interne beslutningsproces og derved imødekomme det behov, en minister har for i fortrolighed at udveksle synspunkter
med folketingsmedlemmer, herunder ordførerne for partierne, i forbindelse
med f.eks. forberedelsen af et lovforslag.
Offentlighedskommissionen vedtog formuleringen af § 27, nr. 2 med 11
stemmer for og 10 imod. I mindretallets218 dissens stod der bl.a., at:
»De formål offentlighedsloven skal varetage – herunder at understøtte
informations- og ytringsfriheden og borgernes deltagelse i demokratiet
– gør sig i særlig grad gældende i forhold til sager og spørgsmål, der har en
politisk karakter, og ikke mindst i forhold til den politiske del af lovgivningsprocessen. Det har vital betydning for folkestyret, at dokumenter fra
ministerier mv., der indgår som grundlag for politiske beslutninger, fortsat
er omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven.«219
Samlet set betyder den nye offentlighedslov, at lovens anvendelsesområde øges
væsentligt, men at omfanget af omfattede dokumenter begrænses.

ROJ TV
Den kurdiske tv-station ROJ TV har i en række sager været i Radio- og tv-nævnet for overtrædelse af straffelovens §§ 114-114 d vedrørende terror samt § 6,
stk. 3 (tidligere § 11, stk. 3) i satellit og kabelbekendtgørelsen220 om tilskyndelse
218. Mindretallet bestod af Kate Bluhme, Ebbe Dal, Eva Ersbøll, Mikkel Hertz, Kim Hjerrild, Jette
Kammer Jensen, Oluf Jørgensen, Christian Kierkegaard, Steen Rønsholdt og Peter Skov Tvermoes.
219. Betænkning om offentlighedsloven, BET nr. 1510/2009, kapitel 16.
220. Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed, nr. 100 af 28. januar 2010.
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til had, idet Tyrkiet mente, at ROJ TV var forbundet med den kurdiske oprørsgruppe PKK, der er på EU’s og USA’s terrorliste. Dette var første gang man stillede pressefriheden overfor terrorbekæmpelse.
Radio- og tv-nævnet vurderede, hvorvidt ROJ TV tilskyndede til had. Nævnet anlagde en fortolkning af bestemmelsen, hvorefter der skal være tale om en
direkte opfordring, og udtalte i den forbindelse, at:
»En videregående fortolkning ville forhindre en fri presse i at informere og
oplyse om de forhold og begivenheder i samfundet og i verdenen, som
pressen vil finde relevant at informere om.«221
Nævnet nåede herefter frem til, at ROJ TV ikke tilskyndede til had, hvorfor man
ikke kunne fratage ROJ TV deres sendetilladelse. Samme resultat nåede nævnet
i både 2007 og 2008, hvor Radio- og tv-nævnet modtog yderligere to klager over
ROJ TV.
På baggrund af nævnets første afgørelse politianmeldte den tyrkiske ambassade i Danmark i juni 2005 ROJ TV for overtrædelse af straffelovens §§ 114-114
d. Anklagemyndigheden valgte at tiltale ROJ TV for overtrædelse af den særlige
bestemmelse om medvirken i straffelovens § 114 e.222
Ifølge straffeloven § 114 e er det strafbart at fremme virksomheden for en
person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå
terrorhandlinger.
Sagen nåede sin foreløbige afslutning, da Københavns Byret den 10. januar
2012 fandt det bevist, at PKK var en terrororganisation, og at de tiltalte selskaber
i perioden fra den 7. februar 2008 til 10. september 2010 gennem udsendelser
vist på tv-stationen havde fremmet PKK’s virksomhed. Retten lagde navnlig
vægt på, at tv-kanalen i en lang række udsendelser ensidigt og ukritisk havde
viderebragt PKK’s budskaber, herunder opfordringer til oprør og til at tilslutte
sig organisationen, samt at tv-kanalen måtte anses for finansieret og under indflydelse fra PKK.223
ROJ-TV blev idømt 40 dagbøder á 65.000 kr. Til gengæld afviste retten anklagemyndighedens påstande om frakendelse af retten til at drive virksomhed
samt konfiskation af sendetilladelsen.

221. Radio- og tv-nævnet, »Afgørelse om klage over ROJ TV«, 21. april 2005.
222. Pressemeddelelse fra Anklagemyndigheden, »Tiltale i sagen om Roj-TV«, 31. august 2010.
223. Domsresumé fra Københavns Byret, »Københavns Byret har den 10. januar 2012 dømt 2 selskaber i en sag om fremme af en terrororganisation gennem en tv-kanal«.
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ROJ TV har anket dommen til Østre Landsret, og det forventes, at retssagen
påbegyndes medio juni 2013.
På baggrund af præmisserne i byrettens dom, besluttede Radio- og tv-nævnet at indlede en ny tilsynssag mod ROJ TV. Resultatet blev det samme som ved
de tidligere afgørelser, idet nævnet fandt, at ROJ TV forholdte sig ukritisk og
positivt til PKK, men at programmerne ikke tilskyndede til had.
Det faktum, at Radio- og tv-nævnet ikke inddragede tv-stationens sendetilladelse, på trods af, at byretten fandt det bevist, at ROJ TV havde fremmet en
terrororganisation, vakte stor politisk opsigt og medførte krav om lovændringer.
I 2013 blev der fremsat et lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.224 Lovforslaget medfører et forbud mod at fremme terrorisme
i programvirksomhed. I forlængelse heraf indføres der også en lettere domstolsprøvelse af Radio- og tv-nævnets afgørelser i sådanne sager, og en udvidelse af
Radio- og tv-nævnet med to medlemmer, som skal indtræde i nævnet i behandling af disse sager.

Journalisters kildebeskyttelse
Efter retsplejelovens § 172 fritages redaktører og andre redaktionelle medarbejdere fra at afgive vidneforklaring om hvem, der er kilde til en oplysning, hvem
der har skrevet en artikel, eller hvem der har fremskaffet billedmateriale. Bestemmelsen blev indført i forbindelse med vedtagelsen af medieansvarsloven.225
Formålet med reglen om kildebeskyttelse er at styrke den enkeltes mulighed
for at benytte sig af ytringsfriheden. En person, der har kendskab til vigtige informationer, kan være i en situation, hvor vedkommende kan frygte de negative
konsekvenser af at videregive oplysninger til en journalist, og derfor afholder sig
fra at videregive oplysningerne. Indgreb i kildebeskyttelsen kan således betyde,
at vigtige informationer aldrig kommer frem i offentligheden.
Journalisters ret til at beskytte deres kilders identitet indskrænkes imidlertid
i to tilfælde. For det første kan retten pålægge journalister vidnepligt i alvorlige
straffesager, der kan medføre straf med fængsel i 4 år eller derover, såfremt vidneførslen anses at have afgørende betydning for sagens opklaring, og hensynet
klart overstiger mediernes behov for at kunne beskytte deres kilder. Dernæst kan
retten pålægge vidnepligt i sager om brud på tavshedspligten efter straffelovens
§§ 152-152 c, hvor offentliggørelsen af oplysningerne ikke har haft samfundsmæssig betydning.
Retspraksis er rig på afgørelser, hvor domstolene har afvist en begæring fra
224. L 185 af 2012/2013.
225. L 348 af 1991.
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Anklagemyndigheden om at pålægge journalister vidnepligt.226 Senest har sagen
om lækagen vedrørende Jægerkorpsets udsendelse til Irak i 2007 fået stor mediebevågenhed.227 Sagen drejede sig om, hvorvidt nyhedschef og en journalist,
kunne pålægges at afgive vidneforklaring, samt om man kunne pålægge Danmarks Radio at udlevere den lydfil, der angiveligt skulle afsløre identiteten på
den, der stod bag lækagen. Hverken Østre Landsret eller Højesteret valgte at
imødekomme Anklagemyndighedens begæring, idet oplysningerne måtte anses
at have samfundsmæssig betydning.

Forslag
Racismeparagraffen
Straffelovens 266 b medfører begrænsninger i meningsfriheden ved at beskytte
visse grupper – men ikke andre – mod forhånende og nedværdigende udtalelser.
Begge begreber, der indeholder et iboende element af subjektivitet, medfører
retsusikkerhed. I et liberalt demokrati bør ytringsfriheden nyde en særlig prominent plads. Med Alf Ross’ ord:
»demokratiet må tåle også en agitation der retter sig mod demokratiet
selv. Det må være lovligt at agitere for en hvilken som helst ændring af
statsstyret, specielt også for en afskaffelse af ytringsfriheden selv og de andre demokratiske frihedsrettigheder, ligeledes for indførelse af diktatur,
racediskrimination og hvad nævnes kan af vederstyggeligheder.«228
Ideelt set burde bestemmelsen derfor ophæves. Dette kan dog ikke uden videre
lade sig gøre, da Danmark derved vil handle i strid med sine EU- og folkeretlige
forpligtelser. Det anbefales derfor, at den nuværende udformning af § 266 b
ændres, således at kun udtalelser, der medfører en begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes. Derved kriminaliserer man de konkrete farer, som visse udtalelser kan medføre, og ikke selve indholdet i udtalelsen.229

226. Se således bl.a. U.2002.1586V, om en journalist der ikke blev pålagt at afgive vidneforklaring
om sine kilder, samt U.2009.75Ø, hvor Anklagemyndighedens editionsbegæring vedrørende
råbånd fra en tv-udsendelse ikke blev taget til følge.
227. U.2011.1329H.
228. Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, 3. udg. 1980.
229. Se artiklen »Racismeparagraffen og hate speech i den internationale strafferet« af Jacob Mchangama, 2011B.215
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Blasfemiparagraffen
Blasfemiparagraffen er et levn fra fortiden, der med sit oprindelige ophav i Danske Lov symboliserer en retsopfattelse, der ikke længere er forsvarlig. I et moderne og pluralistisk samfund bør religioner sidestilles med politiske ideologier,
filosofiske overbevisninger og andre ideer og dogmer, der ikke nyder nogen særlig beskyttelse og derfor frit kan kritiseres. Det er også værd at bemærke, at der,
inklusiv Danmark, kun er fem europæiske lande, der stadig kriminaliserer blasfemi. Derfor bør bestemmelsen ophæves. Retspraksis viser desuden, at paragraffen i dag er uden praktisk betydning, idet den ikke har ført til domfældelse i
næsten 70 år, på trods af at der har været adskillige sager, hvor bestemmelsen er
blevet påberåbt.

Injurier
Straffelovens § 267 b bør ændres, så det udelukkende er sigtelser, hvis sandhed
eller falskhed objektivt kan vurderes, der kan føre til straf. Hvilke udsagn, der
udgør ringeagtsytringer, er i vidt omfang subjektivt og rummer derfor en fare for
vilkårlighed. Endvidere bør særligt personer, der optræder i den offentlige debat
tåle at blive omtalt på uflatterende vis, mens der er en legitim beskyttelsesinteresse i forhold til at kunne sanktionere falske sigtelser, såsom løgnagtige påstande
om at en given person har begået grov kriminalitet.

Internetcensur
Det er afgørende, at Internettet forbliver frit, så borgerne frit kan søge og gøre sig
bekendt med informationer og udveksle meninger uden statslig indblanding og
censur. Det anbefales, at der udfærdiges lovgivning, der indeholder retssikkerhedsmæssige garantier til beskyttelse af internetfriheden. Herunder, at begrænsninger i internetfriheden alene indføres, hvor det er strengt nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af alvorlige og strafbare lovovertrædelser, såsom børneporno, hvor det kriminelle forhold er uløseligt knyttet til brugen af Internettet,
og hvor begrænsningen ikke vil kunne omgås ved relativ simple tekniske løsninger. I tilfælde, hvor det vurderes strengt nødvendigt at begrænse internetfriheden, bør begrænsende tiltag altid være proportionale, målrettede og underlagt
forudgående domstolskontrol.
Endelig bør private internetudbydere og brugere ikke pålægges ansvar for
brugeres adfærd i videre omfang, end hvad der følger af straffelovens § 23 om
medvirken, og bør, som det klare udgangspunkt, heller ikke forestå overvågning
og blokering af internetsider, da efterforskning og retsforfølgelse af kriminalitet
er en opgave, der henhører under politiet og anklagemyndigheden.
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Offentlige ansattes ytringsfrihed
Udgangspunktet om, at offentlige ansatte nyder en lige så stor beskyttelse af
ytringsfriheden som resten af samfundet, har desværre ikke den tilsigtede virkning. Som det fremgår af Ombudsmandens redegørelse fra 1999-2009 udtales
der markant oftere kritik i sager om offentlige ansattes ytringsfrihed end på Ombudsmandens øvrige områder. Problemet har primært vedrørt sager, hvor ansatte har udtalt kritik af deres arbejdsplads. Da det allerede fremgår af Justitsministeriets vejledning230, at den ulovbestemte loyalitetspligt ikke kan føre til
yderligere begrænsninger, vil en ny vejledning formegentlig ikke hjælpe. I stedet
bør fokus flyttes over på offentlige lederes efteruddannelse. Således anbefales
det, at der skal fokuseres mere på information og efteruddannelse af offentlige
ledere, så de er bedre oplyst om deres ansattes ret til lovligt at ytre sig som privatperson.

Den nye offentlighedslov
Adgangen til oplysninger vedrørende myndighederne er af afgørende betydning
for informations- og ytringsfriheden, og derved i sidste ende for demokratiet.
I forhold til selve offentlighedsloven, bør offentligheden have adgang til aktindsigt i forbindelse med sager om førelse af kalendere. Det anbefales derfor, at
lovforslagets § 22 udgår.
Det anbefales endvidere, at § 24 indsnævres betydeligt, således at undtagelsen af dokumenter med henvisning til, at der er tale om ministerbetjening, alene
kan ske, hvor politiske hensyn taler afgørende for dette. Sådanne dokumenter
bør alene kunne undtages, når ministeren har et konkret behov for rådgivning,
fordi der foreligger en bestemt sag eller forespørgsel på ministerens bord, der
kræver en konkret stillingtagen eller svar.
Endeligt anbefales det, at § 27, nr. 2 helt udgår. Det er særdeles betænkeligt, at
offentligheden afskæres fra at søge indsigt i noget så demokratisk afgørende som
grundlaget for den politiske beslutningsproces. Som EU-domstolen også har
bemærket, bidrager gennemsigtighed i forbindelse med lovgivning til at styrke
demokratiet, idet den gør det muligt for borgerne at kontrollere alle oplysninger,
der udgør grundlaget for en lovgivningsmæssig retsakt, hvilket er en betingelse
for, at de kan udøve deres demokratiske rettigheder. 231

230. Op.cit. note [211]
231. Sag T-233/09, rettens dom af 22. marts 2011, vedrørende ret til aktindsigt efter forordning (EF)
nr. 1049/2001 i dokumenter vedrørende en igangværende lovgivningsproces, para. 57.
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»Fremme af terror«
Det anbefales, at straffelovens § 114 e ændres således, at medier, journalister og
borgere ikke kan dømmes alene på baggrund af glorificerede udtalelser om terrororganisationer.
Forslaget om ændring af radio- og fjernsynsloven indeholder en væsentlig
fortolkningsusikkerhed i forhold til, hvad der udgør terror, hvornår der er tale
om at fremme af terror, samt hvornår noget er udtryk for medieudbyderens
redaktionelle linje. Det anbefales derfor, alene at give Radio- og tv-nævnet mulighed for at tilbagekalde en sendetilladelse i tilfælde, hvor medieudbyderen er
blevet dømt ved domstolen for overtrædelse af straffelovens § 114 e.
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FORENINGSFRIHEDEN 232
§ 78. Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse
at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål
ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning
af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der
skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
Stk. 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal
uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste
domstol.
Stk. 5. Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere
ved lov.

Historie
§ 78 stammer fra Junigrundloven, men fik sin endelige ordlyd i 1953-grundloven, hvor yderligere processuelle bestemmelser om opløsning af foreninger og
domstolsprøvelse heraf blev indsat.

Formål
§ 78 beskytter borgeres ret til at danne og indmelde sig i foreninger og foreningers ret til at virke uden indblanding fra staten. Dannelsen af frie og af staten
uafhængige foreninger er afgørende for politisk pluralisme og for varetagelsen af
borgere og civilsamfundets interesser. Historisk set har dannelsen af fagforeninger eksempelvis været afgørende for forbedringer af arbejdernes forhold, ligesom foreninger har medvirket til at styrke forholdene for kvinder, virksomheder
m.v. Foreninger tillader således civilsamfundet at organisere sig og yde et effektivt og kvalificeret modspil til de politiske agendaer som statsmagten med dens
mange ressourcer, lovgivningsprærogativ, embedsmandsværk og magtmonopol
232. Dette kapitels kilder er Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006,
kapitel VIII, § 78, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, kapitel 65.
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ellers ville sidde tungt på. Uden muligheden for at organisere sig ville selv demokratisk valgte regeringer således kunne regere langt mere egenrådigt og uden
hensyntagen til de myriader af interesser, som optager forskellige segmenter af
civilsamfundet. Foreninger spiller da også en væsentlig rolle i Danmark og varetager væsentlige økonomiske, faglige og samfundsmæssige interesser.
Bestemmelsen beskytter foreninger mod statslig indblanding, men ikke mod
indblanding fra private eller individets ret til at stå uden for en fagforening. § 78
udelukker foreningscensur, dvs. forudgående kontrol med dannelsen af foreninger. Folketinget kan således ikke forbyde dannelse af foreninger i almindelighed
eller på bestemte områder. Der kan heller ikke kræves forudgående godkendelse.
Foreninger skal opfylde lovgivningens almindelige krav, og bestemte foreningsformål kan gøres ulovlige. Modsat EMRK beskytter § 78 også foreninger, der har
til formål at afskaffe demokratiet.
En forening kan ikke opløses administrativt (ved en regeringsforanstaltning). Dette skal ske ved dom og antageligt ved en lov. Som følge af Højesterets
fortolkning af § 3 i Tvind-dommen233, er det blevet diskuteret, om Folketinget
lovligt kan forbyde en forening ved lov. Der er ikke kommet endelig afklaring på
spørgsmålet, men der ses dog en generel anerkendelse af dette i den juridiske
litteratur.234 Regeringen kan nedlægge et foreløbigt forbud, men der skal straks
derefter anlægges sag om opløsning ved domstolene.
Såfremt en forening beviseligt er voldelig, påhviler der anklagemyndigheden
en pligt til at rejse sag om opløsning af foreningen.235
Beskyttelsen gælder for danskere og antageligt udlændige, der er bosat eller
har ophold i Danmark. Den omfatter enhver form for forening, uanset om denne
har et alment eller snævert økonomisk formål.
§ 78 beskytter ikke mod andre private personers pres, og den forhindrer ikke
arbejdsgiveres repressalier. Bestemmelsen giver heller ikke personer ret til at
være med i en forening, men forhindrer Folketinget i at forbyde bestemte grupper af personer at være medlem af bestemte foreninger. Det er foreningerne selv,
der fastsætter regler for medlemskab.
Til trods for, at § 78 ikke giver ret til at være med i en forening, så er der ifølge
retspraksis i visse tilfælde et retskrav på optagelse i en forening.236
Bestemmelsen giver, i modsætning til EMRK art. 11, ikke personer ret til ikke
233. U.1999.841H.
234. Se således bl.a. Henrik Vædele Elmquist, »Lovgivers adgang til at opløse foreninger ved lov«,
trykt i U.2002B.513 og Peter Germer, »Statsforfatningsret«, 2007, s. 371.
235. Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen, »Grundlovens § 78 og foreningsforbud«,
U.1999B.67, s. 68.
236. Jf. f.eks. U.1986.737SH.
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at være med i en forening (såkaldt negativ foreningsfrihed). Spørgsmålet blev
drøftet, da man forhandlede grundlovsændringen i 1953, men det vandt ikke
tilslutning. På baggrund af praksisændring ved EMD, er spørgsmålet også blevet
rejst ved domstolene, som har udtalt, at det bl.a. under hensyn til de vidtrækkende konsekvenser, som en underkendelse eller begrænsning måtte antages at
få, burde overlades til lovgivningsmagten.237

Udvikling
Foreningsfriheden er overordnet set velbevaret i Danmark, men der er flere eksempler på politiske ønsker om at foretage indgreb foreningsfriheden. Det gælder
i den senere tid bl.a. i forhold til rockergrupper og racistiske foreninger af forskellig karakter. Nedenfor listes en række eksempler på disse ønsker. Rigsadvokatens har dog fastholdt en stærk og robust fortolkning af beskyttelsen i § 78.
Man skal en del år tilbage for at finde eksempler på opløsning af foreninger.
I 1924 blev en forening, hvis formål var at være bindeled mellem homoseksuelle,
ophævet som ulovlig, og i 1941 vedtog man lov nr. 349 af 22. august 1941 om
forbud mod kommunistiske foreninger og kommunistisk virksomhed. Det
fulgte af lovens § 1, at oprettelsen af kommunistiske foreninger og sammenslutninger var forbudt, og at alle eksisterende foreninger straks skulle opløses. Der
har dog været flere nyere eksempler på politiske ønsker om at foretage indgreb
foreningsfriheden.

Opløsning af foreninger
Spørgsmålet om opløsning af en bestemt forening er imidlertid blevet bragt på
banen flere gange i løbet af de seneste femten år.

Opløsning af visse bander og rockergrupper238
Rigsadvokaten har ved flere lejligheder undersøgt mulighederne for at opløse
rockergrupperne Hells Angels og Bandidos. Dette skete første gang i 1998 under
Den Store Nordiske Rockerkrig. Efter halvandet års arbejde fremlagde Rigsadvokaten en 45.000 sider lang rapport. Konklusionen var, at rockergrupperne udgjorde en forening i grundlovens forstand, men at den vold, deres medlemmer

237. U.1999.1316V.
238. Rigsadvokaten, »Udtalelse til brug for vurderingen af, om der bør iværksættes en undersøgelse
af spørgsmålet om opløsning af visse bander og rockergrupper«, marts 2010, j.nr. RA-2009511-0029.

96

GRUNDLOVENS FRIHEDSRETTIGHEDER ANNO 2013

udøvede, ikke kunne henregnes til rockergrupperne som sådan. Der blev herved
lagt vægt på, at vold eller opfordring hertil ikke udgjorde et almindeligt eller
dominerende led i foreningernes aktiviteter. Der blev derfor aldrig indledt en
opløsningssag imod rockergrupperne.
I 2009 anmodede justitsministeren igen Rigsadvokaten om i samarbejde med
Rigspolitiet at se på mulighederne for at opløse visse bander og rockergrupper.
Dette skyldtes en række voldelige episoder, primært i hovedstadsområdet, mellem Hells Angels og visse indvandrerelaterede bander. Konklusionen var den
samme som tidligere. Hells Angels kunne ikke anses for at virke ved vold, og
kunne derfor ikke opløses ved lov. Få så vidt angik banderne, bemærkede Rigsadvokaten, at disse slet ikke udgjorde en forening i grundlovens forstand, hvorfor de ikke var omfattet af bestemmelsen.

Opløsning af Hizb-ut-Tahrir239
Den 23. april 2002 fremsatte medlemmer af Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir.240 Forslaget var begrundet i et
tysk forbud mod organisationen samt, at Hizb-ut-Tahrir’s danske talsmand,
Fadi Ahmad Abdel Latif, var blevet dømt for at opfordre til vold mod jøder og for
at fremsætte groft forhånende og nedværdigende udtalelser om jøder. Spørgsmålet blev igen rejst i 2008, efter at Fadi Ahmad Abdel Latif for anden gang blev
dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 b ved at have opfordret til voldshandlinger mod personer med jødisk baggrund. Der havde desuden været flere
anmeldelser om trusselsbreve, der angav at komme fra Hizb-ut-Tahrir. Ingen af
anmeldelserne førte imidlertid til, at der blev rejst tiltale.
Ved begge lejligheder blev Rigsadvokaten anmodet om at undersøge mulighederne for at opløse Hizb-ut-Tahrir ved dom i henhold til § 78. Konklusionen
blev i begge tilfælde, at dette ikke var muligt. Det, at Hizb-ut-Tahrir ønskede at
skifte det danske demokrati ud med en kalifatstat, var ikke et ulovligt formål.
Rigsadvokaten skønnede desuden, at der ikke kunne føres det fornødne bevis
for, at man ønskede at opnå dette formål gennem ulovlige midler. Center for
Terroranalyse kom i den forbindelse frem til, at Hizb-ut-Tahrir’s danske gren var
en ikke-voldelig organisation, der generelt tog afstand fra vold. Foreningens opgave i Danmark var alene at forbinde muslimer til en islamisk identitet. Endelig
kunne det ikke bevises, at trusselsbrevene stammede fra Hizb-ut-Tahrir. Rigsadvokatens konklusioner står i modsætning til en dom fra 2012, hvor EMD fandt

239. Rigsadvokaten, »Supplerende redegørelse om eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold
til grundlovens § 78«, juni 2008, j.nr. RA-2007-609-0083.
240. B02.103.
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de tyske myndigheders opløsning af og forbud mod Hizb-ut-Tahrir foreneligt
med foreningsfriheden i EMRK artikel 11.241

Opløsning af Pædofilgruppen242
I 2004 anmodede justitsministeren Rigsadvokaten om i samarbejde med politiet
at foretage en undersøgelse af Pædofilgruppen. Kort efter meddelte Pædofilgruppen, at den opløste sig selv. Medlemmer fra gruppen videreførte imidlertid
dens hjemmeside gennem DPA-Gruppe 04.
Rigsadvokaten kom frem til, at Pædofilgruppen var ophørt med at eksistere,
hvorfor den ikke længere udgjorde en forening i grundlovens forstand. DPAgruppe 04 udgjorde heller ikke en forening, idet dens eneste formål var at videreføre Pædofilgruppens hjemmeside med henblik på at udbrede synspunkter i
debatten om pædofili.
Selv hvis foreningen genopstod, fandt Rigsadvokaten ikke, at den havde et
ulovligt øjemed, idet det er lovligt for en forening at tilstræbe en legalisering af
aktiviteter, som efter gældende ret må betragtes som ulovlige. Foreningen udtrykte desuden alene en positiv holdning og moralsk støtte til frivillige seksuelle
forhold mellem børn og voksne, men der var ikke tale om en konkret eller generel tilskyndelse hertil.

Racistiske foreninger
Artikel 4 (b) i Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination
indeholder en forpligtelse til at erklære ulovlige og forbyde organisationer samt
organiseret og al anden propagandavirksomhed, som fremmer og tilskynder til
racediskrimination, samt kriminalisere deltagelse i sådanne organisationer eller
sådan virksomhed. FNs Racekomité har flere gange anbefalet, at Danmark forbyder alle foreninger, der udbreder racistisk materiale.243 Også Den Europæiske
Kommission mod Racisme og Intolerance, der hører under Europarådet, har
opfordret Danmark til at forbyde oprettelsen og deltagelse i racistiske foreninger.244 Sådanne tiltag er dog blevet afvist af successive danske regeringer som
uforeneligt med foreningsfriheden i § 78.

241. Hizb-ut-Tahrir vs. Germany,2012.
242. Resumé af Rigsadvokatens redegørelse om muligheden for at søge Pædofilgruppen og DPAgruppe 04 opløst ved dom i henhold til grundlovens § 78, december 2005, j.nr. RA-2004-6090028.
243. CERD/C/304/Add.93,
244. Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance, Tredje Rapport om Danmark s.
10, vedtaget den 16. december 2005 tilgængelig her: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/
ecri/country-by-country/denmark/DNK-CbC-III-2006-18-DNK.pdf
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Negativ foreningsfrihed
Grundlovens § 78 dækker ikke spørgsmålet om såkaldt »negativ foreningsfrihed«, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver kan kræve, at medarbejdere er medlem af bestemte foreninger, typisk fagforeninger. Et sådant krav
er en typisk følge af eksklusivaftaler.
Spørgsmålet om eksklusivaftalers lovlighed i forhold til den negative foreningsfrihed blev senest rejst ved EMD i 2005 i de forenede sager Sørensen og
Rasmussen mod Danmark.245 Sagerne drejede sig om to arbejdstagere, der begge
var blevet pålagt at være medlemmer af en bestemt fagforening for at kunne
opnå ansættelse. EMD bemærkede, at man som ledig står i en sårbar situation i
forhold til arbejdsgiveren, idet et fravalg vil medføre afskedigelse eller manglende ansættelse. Der var således ikke tale om et reelt frit fagforeningsvalg. EMD
statuerede herefter krænkelse af artikel 11.
Sagen medførte, at Folketinget i 2006 ændrede foreningsfrihedsloven.246 Tidligere kunne kræves, at man var medlem af en bestemt forening, såfremt arbejdsgiveren havde oplyst om kravet ved ansættelsen. Efter den nugældende lov
er det kun tilladt at stille krav om foreningsforhold, såfremt virksomheden har
til formål at fremme et bestemt politisk, ideologisk, religiøst eller kulturelt standpunkt, og såfremt den pågældendes foreningsforhold må anses for at være af
betydning for virksomheden.247

Forslag
Rigsadvokatens tre vurderinger viser, at foreningsfriheden i Danmark står forholdsvist stærkt, på trods af politiske ønsker om at foretage begrænsende indgreb heri. Der foreligger ikke nyere praksis, som indikerer, at foreningsfriheden
er under pres i Danmark. Det må også antages, at grundlovens beskyttelse af
foreningsfriheden er stærkere end den tilsvarende beskyttelse under internationale menneskerettighedskonventioner, inklusiv EMRK. Det anbefales i den forbindelse, at Danmark fortsat afviser internationale menneskerettighedsorganers
opfordringer til at forbyde racistiske foreninger, ligesom Rigsadvokaten bør fastholde fortolkningen af grundlovens § 78 i forhold til foreninger, der giver anledning til kontroverser i den offentlige debat.

245. Se Sørensen og Rasmussen v. Danmark, 2006, forenede sager 52562/99 og 52620/99.
246. Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, L 424 af 2006.
247. Foreningsfrihedslovens § 3.
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FORSAMLINGSFRIHEDEN 248
§ 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at
samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet
ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan
forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Historie
§ 79 stammer fra Junigrundloven, dog blev »uden forudgående tilladelse« tilføjet i 1953-grundloven.

Formål
Forsamlingsfriheden i § 79 udgør, sammen med ytringsfriheden og foreningsfriheden, en af de klassiske frihedsrettigheder og en forudsætning for den demokratiske retsstat. Muligheden for at borgerne frit kan forsamle sig og derved
eksempelvis udvise utilfredshed med en regerings politik eller ønske om ændringer af samfundsforhold er et vigtigt middel til på fredelig vis at søge at få
indflydelse på den politiske samfundsproces. Forsamlingsfriheden har en snæver sammenhæng med ytringsfriheden og foreningsfriheden, og disse friheders
formål overlapper ofte.
Folketinget kan vedtage specifik lovgivning, som gælder for forsamlinger, så
længe reguleringen ikke tilsigter eller har som konsekvens, at den begrænser
forsamlingsfrihedens idé og formål, herunder sammenhængen med ytringsfriheden og foreningsfriheden. Således er politiets opgaver i forbindelse med offentlige forsamlinger reguleret i politiloven.
En forsamling defineres som en »flerhed af mennesker, der er samlet på
samme sted og til samme tid med et fælles formål.«249 Det er omdiskuteret, hvorvidt der kan stilles krav om, at forsamlinger skal have en ledelse samt frem-

248. Dette kapitels kilder er Henrik Zahle, »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2006,
kapitel VIII, § 79, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, kapitel 65.
249. Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, »Menneskerettigheder«, 2003, s. 123.
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komme med en meningstilkendegivelse.250 § 79 skelner desuden mellem en offentlig og en privat forsamling. En offentlig forsamling er en forsamling, hvor
alle og enhver kan deltage, eller hvor der er almindelig adgang, uanset om det er
på offentlig gade, vej eller plads eller i en privat have eller lokale. Det er ikke
tilladt at forsamles på andres private grund uden deres samtykke.251 Det følger af
bestemmelsen, at politiet har ret til af overvære offentlige forsamlinger.
§ 79 omfatter både danskere og udlændinge, der opholder sig i Danmark.
Der kan ikke kræves forudgående tilladelse, men det kan kræves, at en demonstration skal anmeldes til politiet. Manglende anmeldelse medfører dog ikke, at
demonstrationen bliver ulovlig eller kan forbydes, men arrangøren kan ifølge
ordensbekendtgørelsen252 individuelt straffes med bøde. De enkelte deltagere er
også underlagt de almindeligt gældende regler f.eks. straffeloven.
Politiet har mulighed for at give påbud om, at forsamlingen skal afholdes et
andet sted eller på et andet tidspunkt, end det påtænkte, eller fastsætte andre
vilkår, når der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden.253 Politiet skal imidlertid være så imødekommende som muligt over
for arrangørers ønsker, så forsamlingen får størst mulig gennemslagskraft i forhold til sit formål.254
Kun fredelige demonstrationer er omfattet af bestemmelsen. Hvis en væsentlig del af deltagerne er bevæbnede, betragtes demonstrationen således for
ulovlig i henhold til § 79. Af hensyn til ytrings- og forsamlingsfriheden skal
politiet så vidt muligt forsøge at fjerne de deltagere i forsamlingen, der optræder
voldeligt, frem for at opløse hele forsamlingen.
Politiet kan forbyde forsamlinger under åben himmel, såfremt den offentlige
fred skal sikres, og forsamlingen udgør en konkret fare. Et forbud kan udstedes
såvel før som under forsamlingens afholdelse. Der skal være tale om en konkret
fare for angreb mod almene interesser af betydelig værdi, dvs. trusler mod borgeres liv eller velfærd, omfattende hærværk, angreb på offentlige bygninger eller
samfundsvigtige institutioner. Det er ikke et krav, at angrebene er fuldbyrdede,
men blot at der eksisterer en konkret og påviselig fare. Den almindelige lovgivning, herunder færdselsloven og privat ejendomsret, kan også medføre forbud
imod en forsamling, forudsat at det ikke anfægter ytringsfriheden.

250. Se imod sådanne krav f.eks. Jens Elo Rytter, »Individets grundlæggende rettigheder«, 2011, s.
319-320 og Jens Peter Christensen m.fl., »Dansk Statsret«, 2012, s. 360 omvendt Politikommissionen, »Betænkning om politilovgivning«, betænkning nr. 1410, 2002, s. 58.
251. Se således U.1994.988H (Svend Aukens have) og U.1999.1675H (Peberholmen).
252. Bekendtgørelse 511 af 2005.
253. Jf. politilovens § 7, stk. 3.
254. Jens Peter Christensen m.fl., »Dansk Statsret«, 2012, s. 361.
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Udvikling
Forsamlingsfriheden er blevet sat under pres pga. særligt politiloven og »Lømmelpakken»255, der medførte administrative frihedsberøvelser (se også under §
71) og en adgang til skærpede straffe til personer, der begår forhold mens eller i
umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og
orden. Tiltagene indebærer en mulighed for vilkårlighed, da personer risikerer
at blive udsat for indgreb eller straf i situationer og under omstændigheder, de
ikke selv kontrollerer. Det kan medføre, at folk afholder sig fra at deltage i demonstrationer og andre forsamlinger, og dermed fra at tilkendegive deres holdning, da de risikerer vilkårlige administrative frihedsberøvelser eller vilkårlige
straffe.

Forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lokaler
– »Rockerloven«
I forbindelse med Den Store Nordiske Rockerkrig i slutningen af 1990’erne, vedtog Folketinget den såkaldte »Rockerlov»256. Loven medfører, at politiet under
nærmere bestemte betingelser kan forbyde en person at opholde sig på en bestemt ejendom, såfremt ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som
den pågældende person tilhører eller har tilknytning til. Heri ligger et krav om,
at rockergruppen reelt skal benytte opholdsstedet, rockerborgen, så der foreligger en permanent angrebsrisiko.257 Derudover skal den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko
for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden
af ejendommen. Vurderingen i forhold til denne betingelse relaterer sig til politiets generelle og konkrete viden om rockermiljøet.258
Spørgsmålet om lovens forenelighed med grundlovens § 79 blev senere rejst
ved domstolene.259 Højesteret udtalte i den forbindelse, at adgangen til at udstede forbud efter Rockerlovens § 1 ikke var i strid med forsamlingsfriheden,
idet lovens betingelser måtte forstås således, at forbud kunne nedlægges, hvis der
forelå en reel og aktuel – og ikke blot abstrakt – risiko for et farligt angreb. Rockerlovens forbudsordning var desuden begrundet i hensynet til beskyttelse af
omkringboende og forbipasserende. Den var ikke rettet mod gruppernes for255. »Ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende
forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)«, L 1107 af 2009.
256. »Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme«, L 907 af 1996.
257. Karnov note 1 i Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme LBK 1996-10-15 nr. 907
258. Karnov note 1 i Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme LBK 1996-10-15 nr. 907
259. U.1999.1798H
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samling som sådan, eller adgang til meningstilkendegivelse. Ordningens betydning for grupper, som gennem deltagelse i gensidigt væbnet opgør selv havde
gjort sig til angrebsmål, var beskeden i forhold til den tilstræbte beskyttelse af
andre borgere. Faren for udenforstående ved gruppernes fortsatte tilstedeværelse på deres kendte tilholdssteder kunne kun afværges effektivt ved en så omfattende politiindsats, at følgerne heraf ville være langt mere indgribende.

Forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lokaler –
»lov mod hashklubber«
Få år efter Højesterets dom vedrørende »Rockerloven«, vedtog Folketinget loven
om forbud mod besøgende i bestemte lokaler; den såkaldte »lov mod hashklubber«.260
Loven foreskriver, at hvis der i bestemte lokaler foregår virksomhed på en
måde, som systematisk indebærer strafbare handlinger, og som er egnet til at
medføre ulempe og utryghed hos omkringboende, kan politiet nedlægge forbud
efter forudgående advarsel til den, der råder over lokalerne. Forbuddet indebærer som udgangspunkt, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde
sig som besøgende i eller i umiddelbar nærhed af de pågældende lokaler. Et
forbud gælder i tre måneder og kan forlænges med indtil tre måneder ad gangen.
Den, der råder over lokalerne, kan kræve, at afgørelser om nedlæggelse af forbud
indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen.
VK-Regeringen lagde vægt på, at politiet skulle gives beføjelser til at sikre en
effektiv indgriben over for de såkaldte hashklubber og andre former for organiseret kriminel virksomhed, der foregår i bestemte lokaler og præger nærmiljøet
ved at genere og skabe utryghed hos omkringboende.261
Det fremgår af loven, at forbuddet ikke omfatter personer, der alene opholder sig i lokalerne for at deltage i en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende formål, såfremt lokalerne også forud for forbuddet anvendtes
til en sådan forsamlingsvirksomhed. Herved ses, at lovgiver, i modsætning til
den juridiske litteratur262, opstiller et krav om, at forsamlinger skal fremkomme
med en meningstilkendegivelse, før end de er beskyttet af grundlovens § 79.

260. »Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler«, L 471 af 2001.
261. Karnov note * i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler, LBK 471 af 2001.
262. Op.cit. note 157.
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Lømmelpakken
I 2009 vedtog folketinget den såkaldte »Lømmelpakke»263. Lømmelpakken blev
vedtaget i forbindelse med, at København skulle være værtsby for FNs klimakonference i 2009 (COP 15). Herved blev straffelovens § 119 og § 291 ændret for
at tage højde for personer, der ved fysiske blokader og lignende forsøger at hindre politiet i at udføre deres arbejde eller begår hærværk.
VK-Regeringen fremhævede behovet for en stærk og konsekvent retshåndhævelse over for omfattende forstyrrelser af den offentlige ro og orden. Det
gjaldt, selvom personerne ikke kunne straffes for overtrædelse af straffelovens §
134 a om deltagelse i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på
offentligt sted, som egentlige deltagere i urolighederne.
Man forlængede endvidere fristen for administrative præventive frihedsberøvelser efter politilovens §§ 8 og 9 fra 6 til 12 timer. Selvom grænsen efter forslaget blev forlænget til 12 timer, skal personen løslades, så snart de omstændigheder, der gav anledning til frihedsberøvelsen, ikke længere er til stede. Se tillige
»Udvikling« vedrørende § 71.
VK-Regeringen ønskede en væsentlig skærpelse af straffene for overtrædelse
af straffelovens § 119, stk. 3, om personer, der lægger hindringer i vejen for politiets arbejde mv., og for overtrædelser af straffelovens § 291 om hærværk, hvis
overtrædelserne sker mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der i området
foregår grov forstyrrelse af offentlig ro og orden. Dette skete ved, at frihedsberøvelse blev minimumsstraffen for overtrædelse af bestemmelserne.
Straffelovens § 119, stk. 3, 2. pkt., kan anvendes, selvom den pågældende ikke
har været egentlig deltager i urolighederne og dermed ikke kan straffes for overtrædelse af straffelovens § 134 a.
Ved fastsættelsen af straffen skulle der tages udgangspunkt i et strafniveau på
40 dages fængsel i førstegangstilfælde, f.eks. hvor en større gruppe personer,
mens der i området foregår omfattende forstyrrelse af den offentlige ro og orden, »hægter sig sammen« for at blokere adgangsveje mv. og således hindrer
politiets, brandvæsnets eller ambulancetjenestens arbejde.
I forbindelse med vedtagelsen tilkendegav oppositionen (S, SF, RV og EL), at
»Lovforslaget vil indføre en væsentlig strafskærpelse og en normalstraf på
40 dages fængsel. Det er en så kraftig strafskærpelse, at det kan risikere at
afholde en del mennesker fra at deltage i demonstrationer, faglige aktioner
og andre meget vigtige dele af vores demokrati.
263. »Ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende
forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)«, L 1107 af 2009.
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En af de farligste konsekvenser af lovforslagets strafskærpelse er, at den
kan føre til langt flere varetægtsfængslinger af mennesker, der senere viser sig
at være uskyldige.
Det fremgår af ministerens svar på spørgsmål 152, at ministeren forventer, at der vil ske varetægtsfængslinger af personer, der sigtes efter § 119, stk.
3, selv om de ikke deltager i uroligheder.»264
Se endvidere COP 15-massefrihedsberøvelserne, massefrihedsberøvelserne på
Dronning Louises Bro og Politiloven under § 71

Forslag
Lømmelpakkens adgang til skærpede straffe til personer, der begår forhold mens
eller i umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro
og orden på et offentligt sted, indebærer en mulighed for vilkårlighed, da man
risikerer, at personer idømmes skærpede straffe for forhold, de slet ikke deltager
i eller har nogen forbindelse med. Dette gælder uanset, om personerne skal have
forsæt med hensyn til, at der foregår denne forstyrrelse af den offentlige ro og
orden, da personer, der begår en handling, ikke nødvendigvis har mulighed for
at overskue, hvad der foregår i området, imens handlingen begås. Det bør sikres,
at personer, der deltager i demonstrationer, kan gøre dette uden at ifalde ansvar
for andre folks handlinger. Det anbefales, at kun straffelovens § 119, stk. 3, 1. pkt.
anvendes i tilfælde af, at personer, ved fysiske blokader og lignende, forsøger at
hindre politiet i at udføre deres arbejde, samt at kun § 291, stk. 1-3 anvendes når
personer begår hærværk.
Se også forslag under § 71.

264. LFB 2009-11-19 nr. 49, Tillægsbetænkning om ændring af straffeloven og lov om politiets
virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)
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De enkelte frihedsrettigheder
Særligt de seneste årtiers politiske tiltag og ændringer har sat visse af danskernes
grundlovssikrede frihedsrettigheder under pres. Overordnet kan det konkluderes, at særligt grundlovens § 71 (om den personlige frihed og beskyttelsen mod
uretmæssige frihedsberøvelser), § 72 (om privatlivets fred), § 73 (om den private
ejendomsret) og § 79 (om forsamlingsfriheden) er blevet sat under pres.
Terrorpakke I265 og II266, udlændingeloven samt politiloven og Lømmelpakken267 har indført vidtgående beføjelser, heriblandt adgangen til omfattende
tvangsindgreb og overvågning, administrative frihedsberøvelser på op til 12 timer, visitationszoner, opholds- og meldepligter og hemmelig bevisførelse med
særlige advokater. Endvidere har myndighederne fået vide beføjelser til at foretage indgreb i privatlivets fred uden retskendelse, selvom kravet om retskendelse
er udgangspunktet i § 72. Alle disse beføjelser lægger et pres på individets frihed
og frihedsrettighederne i henholdsvis §§ 71, 72 og 79.
§73 (om den private ejendomsret) tillader ekspropriation, når »almenvellet«
kræver det. Konsekvensen af, at Grundloven ikke definerer almenvellets interesse er, at ejendomsretten ikke er mere ukrænkelig, end hvad det til enhver tid
siddende flertal i Folketinget og kommuner opfatter som værende i almenvellets
interesse. Dette gør det svært for borgerne at forudse retstilstanden, samt vide sig
sikre på, under hvilke omstændigheder deres private ejendom kan indskrænkes.
Kommunernes ekspropriationspraksis viser, at der løbende er sket ekspropriationer til fordel for private aktører, hvilket indebærer risici for, at ekspropriationer varetager private interesser. Det er endvidere omkostningstungt for de involverede borgere og virksomheder at udøve deres grundlovssikrede ret til at få
prøvet det offentliges ekspropriationsbeslutning, ligesom § 73 heller ikke giver
personer, der udsættes for ekspropriation, krav på fuld dækning af deres omkostninger til advokatbistand. Omkostningsgodtgørelse fastsættes efter et passende skøn.
§ 67 (religionsfriheden), § 70 (diskriminationsforbuddet) og § 78 (foreningsfriheden) er overordnet set velbevarede i Danmark, men der er flere eks-

265. L 378 af 2002.
266. L 542 af 2006.
267. L 1107 af 2009.
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empler på politiske ønsker om at foretage indgreb i religionsfriheden og foreningsfriheden. Der er også sket reelle indgreb i religionsfriheden.
§ 74 (den frie og lige adgang til erhverv), er overordnet set velbevaret i Danmark, men det bør sikres, at indgreb i adgangen til erhverv er ikke-diskriminerende, saglige, proportionale og nødvendige.
Grundlovens § 77 er overordnet set velbevaret i Danmark. Både medier og
privatpersoner har generelt fri adgang til at ytre sig uden forudgående censur
eller efterfølgende indgreb fra statsmagten. Dog har terrorlovgivning medført
begrænsninger af mediers frihed til at dække visse emner, ligesom der en stigende tendens til anvendelse af internetcensur. Endvidere er der siden 2000 sket
en kraftig stigning i antallet af domfældelser efter straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Et nyt lovforslag til offentlighedsloven medfører tillige begrænsninger i aktindsigt med negative konsekvenser for pressens mulighed for
at agere offentlighedens vagthund overfor politikere og embedsmænd.

Samlet konklusion
Internationalt set hører Danmark til blandt verdens frieste demokratier, og danske borgere nyder på afgørende områder en grad af frihed, der nægtes størstedelen af verdens befolkning. Danske borgere er således forskånet systematisk
censur, vilkårlige fængslinger af politiske modstandere, tortur og andre lignende
tiltag, der er diktaturstatens kendetegn. En væsentlig del af æren for dette skal
tilskrives grundloven og den ånd om et frit folkestyre, som den sætter rammerne
om. Men uanset, at Danmark må betegnes som et frit demokrati, må det ligeledes konstateres, at der i mere end et årti har været en kontinuerlig tendens til at
indskrænke, snarere end at udvide omfanget af mange af de frihedsrettigheder,
som grundloven har fastsat. Grundloven har vist sig uegnet til at dæmme op for
disse drypvise, men konstante indskrænkninger, eftersom grundlovens væsentligste beskyttelse ikke er juridisk men snarere politisk og moralsk. Alf Ross stillede spørgsmålet, om »frihedsrettighederne ikke er så dybt forankret i demokratisk
retsopfattelse, at det er overflødigt at sikre dem ved særlige retsgarantier« samt, at
»Den eneste, men i virkeligheden også den bedste, garanti mod sådanne og mange
andre overgreb ligger deri, at de er utænkelige«.268 Selvom det stadig virker utænkeligt at indføre den slags indgreb, der kendetegner diktaturet, er grænsen for det
utænkelige blevet rykket markant i de seneste 15-20 år.
Overfor disse principielle betragtninger kan det anføres, at det er lovgiver,
der har demokratisk legitimitet til at fastsætte den nærmere balance mellem
borgernes frihedsrettigheder og andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. Så
268. Alf Ross, Dansk statsforfatningsret II, 1966, side. 500-501.
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længe indskrænkninger af borgernes frihedsrettigheder er vedtaget af et politisk
flertal, debatteret i offentligheden og kan ændres af et nyt flertal, kan man anføre, at der ikke er noget større demokratisk problem.
Det er utvivlsomt korrekt, at det ville være uhensigtsmæssigt – og i strid med
det danske folkestyres forudsætninger – hvis grundloven skulle opstille bastante
juridiske forhindringer for ethvert tiltag, der greb ind i borgernes rettigheds- og
frihedssfære. Men karakteren af indgreb, såsom administrative frihedsberøvelser af fredelige demonstrerende, anvendelse af terrorlovgivning i forhold til mediers vinkling af nyhedshistorier, samt omfanget af isoleret set mindre indgribende tiltag – såsom adgangen til privat ejendom uden retskendelse og logning
af tele- og internetdata – taler for, at balancen er blevet forrykket for langt til
fordel for statsmagten på borgernes bekostning. Det er også bemærkelsesværdigt, at adskillige af disse tiltag er blevet erklæret for uforenelige med grundlæggende frihedsrettigheder af danske domstole. Dog ikke under grundloven, men
derimod under EMRK. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er tilfredsstillende for et demokrati som Danmark, at den faktiske beskyttelse mod tiltag som
vilkårlige frihedsberøvelser og indgreb i journalisters ytringsfrihed, først og
fremmest stammer fra en international menneskerettighedskonvention, snarere
end den grundlov, der mere naturligt burde udgøre det stærkeste værn om danske borgeres frihedsrettigheder?
Det er næppe realistisk at gennemføre en grundlovsændring alene med det
formål at styrke frihedsrettighederne. Derfor er Hurwitz ord om, at en styrkelse
af frihedsrettighederne »kræver aktiv indsats fra hvert nyt slægtled«, stadig sande.
I den forbindelse må det konstateres, at de seneste generationers slægtled har
sovet på vagten, og at Hurwitz advarsel om risikoen for frihedsrettighedernes
»henvisnen og bortfald« har vist sig relevant. Håbet om, at grundlovens frihedsrettigheder i højere grad får en fremtrædende position i dansk politisk kultur,
hviler derfor på nutidens og i særdeleshed kommende generationer af politikere,
embedsmænd, dommere og ikke mindst den danske befolkning selv.
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