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Hvilken vægt bør der i retsanvendelsen lægges på 

lovgivningsmagtens synspunkter og signaler i og uden 

for lovgivningsprocessen? 
 

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, Danmark 

 

 

Emnet for indlægget er, hvilken vægt der i retsanvendelsen bør lægges på 

lovgivningsmagtens synspunkter og signaler i og uden for lovgivningsprocessen. Der 

tages udgangspunkt i strafferetten, i domstolenes forhold og i dansk ret. 

Det anføres, at det vanskeligste spørgsmål i virkeligheden ikke er, hvilken 

vægt domstolene i retsanvendelsen bør lægge på de nævnte synspunkter og signaler. 

Som altovervejende hovedregel skal domstolene nemlig følge de synspunkter og 

signaler, som der gives udtryk for inden for lovgivningsprocessen, mens domstolene 

som altovervejende hovedregel ikke skal lægge vægt på tilsvarende synspunkter og 

signaler uden for lovgivningsprocessen. Det følger af grundlæggende forfatnings-

retlige principper. 

Det reelle spørgsmål er derfor et andet: nemlig hvilken nærmere rolle-

fordeling der i centrale sammenhænge bør være mellem lovgivningsmagten og 

domstolene på det strafferetlige område. I indlægget identificeres to væsentlige 

problemstillinger. Det drejer sig dels om grænserne for lovgivningsmæssig detail-

regulering af navnlig strafniveauer og dels om grænserne for kommentarer og 

tilkendegivelser fra politisk side i forhold til konkrete straffesager. Indlægget 

indeholder en række betragtninger (teser), som forhåbentlig kan bringe diskussionen 

af disse problemstillinger et lille skridt videre. 

 

1 Indledning 

1.1 Problemstilling og afgrænsning 

 

Emnet for den afsluttende plenardiskussion ved Nordisk Juristmøde 2011 er, hvilken 

vægt der i retsanvendelsen bør lægges på lovgivningsmagtens ”synspunkter og 

signaler i og uden for lovgivningsprocessen”. I programmet begrundes valget af dette 

emne med, at lovgivningsmagten ikke sjældent giver udtryk for sine synspunkter 

vedrørende retsspørgsmål på anden måde end ved lovgivning. Som et eksempel, der 

har været aktuelt i flere nordiske lande, peges på spørgsmål om strafudmåling. 

På den baggrund skal jeg i det følgende anføre en række bemærkninger og 

forsøgsvise teser om dette spørgsmål. Der er imidlertid tale om et særdeles omfattende 

emne, og det er derfor nødvendigt med nogle afgrænsninger: 

For det første beskæftiger jeg mig kun med problemstillingen inden for det 

strafferetlige område. Problemstillingen kan principielt være relevant inden for ethvert 

retsområde, men i realiteten synes den – i alle de nordiske lande – helt overvejende at 

blive drøftet med sigte på strafferetlige spørgsmål. Baggrunden for dette omtales kort 

under pkt. 1.3 nedenfor. 
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For det andet beskæftiger jeg mig i hovedsagen kun med, hvilken vægt 

domstolene skal lægge på de omhandlede synspunkter og signaler. Det, der gælder for 

domstolene, må imidlertid – i hvert fald som udgangspunkt – antages også at gælde 

for andre retsanvendende myndigheder. 

For det tredje tager jeg udgangspunkt i forholdene i Danmark. Men 

begrænsningen har næppe stor betydning, eftersom problemstillingerne synes at være 

nogenlunde identiske i de øvrige nordiske lande. Hertil kommer, at mine 

korreferenter
1
 givetvis kan bidrage med særlige perspektiver fra deres respektive 

lande.  

 

1.2 Synspunkter og signaler ”i og uden for lovgivningsprocessen” 

 

Emnet bygger på en forudsætning om, at lovgivningsmagten giver udtryk for 

synspunkter og signaler både i og uden for lovgivningsprocessen (sidstnævnte udtryk 

forstået bredt som den samlede parlamentariske proces). Det er også rigtigt (jf. dog 

om begrebsmæssige spørgsmål pkt. 1.3 nedenfor). Men spørgsmålet om, i hvilket 

omfang domstolene skal lægge vægt på sådanne synspunkter og signaler, må i vidt 

omfang bero på, om der er tale om den ene eller den anden situation. 

Det er således klart, at domstolene som altovervejende hovedregel ikke blot 

skal lægge vægt på, men simpelthen anvende og eksekvere de synspunkter og 

signaler, der kommer til udtryk inden for lovgivningsprocessen – det er en konsekvens 

af den grundlæggende forfatningsorden i Danmark (og de øvrige nordiske lande). Når 

det drejer sig om synspunkter og signaler inden for lovgivningsprocessen, er det 

relevante spørgsmål derfor nærmere, om der er grænser for, hvordan 

lovgivningsmagten bør udøve sin kompetence, f.eks. om der er grænser for, hvor 

detaljeret der bør lovgives. Denne problemstilling, der altså i realiteten vedrører 

spørgsmålet om en hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem lovgivningsmagt og 

domstole, behandler jeg under pkt. 2 nedenfor. 

Anderledes forholder det sig med synspunkter og signaler uden for lov-

givningsprocessen, f.eks. i partiprogrammer, regeringsgrundlag, valgoplæg og i 

praksis især tilkendegivelser i medierne. Her er udgangspunktet utvivlsomt, at 

domstolene ikke skal lægge vægt på disse synspunkter og signaler – det er ligeledes 

en konsekvens af grundlæggende forfatningsretlige principper. Det principielle 

spørgsmål på dette punkt er nærmere, i hvilket omfang det overhovedet er legitimt for 

lovgivningsmagten (eller rettere enkelte politikere, jf. pkt. 1.3 nedenfor) at give udtryk 

for sådanne synspunkter og signaler. Denne problemstilling behandler jeg under pkt. 3 

nedenfor. 

Pkt. 4 indeholder nogle afsluttende bemærkninger. 

  

1.3 Den fælles baggrund for de rejste spørgsmål 

 

Som anført må udgangspunktet for, i hvilket omfang domstolene skal lægge vægt på 

lovgivningsmagtens synspunkter og signaler, være meget forskelligt alt efter, om 

                                                 
1
 Professor Robert R. Spano (Island), akademiprofessor Kaarlo Tuori (Finland), høyesteretsdommer 

Magnus Matningsdal (Norge) og justitieråd Stefan Lindskog (Sverige). 
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disse synspunkter og signaler er kommet til udtryk inden for eller uden for 

lovgivningsprocessen.  
 

Det bemærkes i den forbindelse, at jeg for fremstillingens skyld ser bort fra, at 

”lovgivningsmagten” principielt kun kan give udtryk for synspunkter og signaler inden for 

lovgivningsprocessen (den parlamentariske proces, jf. pkt. 1.2 ovenfor), mens synspunkter 

og signaler uden for denne proces nødvendigvis må tilskrives de enkelte partier eller 

politikere mv. Jeg holder mig således til den terminologi, der anvendes i overskriften til 

indlægget. 

 

Når den samlede problemstilling er relevant for en drøftelse på Nordisk Juristmøde, er 

det imidlertid fordi, den langt hen ad vejen har en fælles baggrund – nemlig det stærkt 

stigende omfang af ”synspunkter og signaler”, som der fra politisk side gives udtryk 

for, både inden for og uden for lovgivningsprocessen. Der findes næppe nærmere 

statistiske opgørelser (i hvert fald ikke i Danmark), men det kan givetvis lægges til 

grund som en fælles erfaring, at både omfanget og intensiteten af markeringer fra 

politisk side på det strafferetlige område er blevet væsentlig større gennem de senere 

år.  

Det anførte hænger sammen med, at det strafferetlige område i dag generelt 

må siges at være undergivet offentlig og mediemæssig opmærksomhed som aldrig før. 

Naturligvis har spørgsmål om kriminalitetsbekæmpelse mv. i al moderne tid spillet en 

væsentlig rolle i de nordiske samfund, men det er næppe forkert at sige, at de i 

almindelighed har ligget noget efter f.eks. grundlæggende velfærds- og 

fordelingspolitiske spørgsmål. Dette gælder langt mindre i dag, og det har naturligvis 

konsekvenser for, hvor langt man fra politisk side går i sine markeringer og 

udmeldinger inden for området.  

Det anførte er i øvrigt ikke kun et dansk (eller nordisk) fænomen. Det synes 

således at gå igen over store dele af Vesteuropa, at den offentlige opmærksomhed om 

strafferet og kriminalpolitik er stigende. Og det synes at have sammenhæng med en 

anden tendens gennem de seneste 10-15 års udvikling i de vesteuropæiske samfund: 

nemlig at der – noget forenklet udtrykt – er sket en ændring i retning af en væsentlig 

mere ”kontant” orienteret retspolitik med bl.a. større vægt på straf og andre pønale 

foranstaltninger end f.eks. i de foregående årtier.
2
  

Den nævnte sammenhæng kan på sin vis ikke overraske. Det er nemlig en 

almindelig erfaring, at den umiddelbare og instinktive tilgang til kriminalpolitik i 

offentligheden i de fleste samfund vil være at fokusere på konsekvent 

retshåndhævelse og følelige straffe, i hvert fald hvis der tegnes et billede af betydelig 

og måske stigende kriminalitet. Og derfor er det i en vis forstand naturligt, at øget 

offentlig opmærksomhed på området overordnet kan føre til en mere pønalt orienteret 

kriminalpolitik. Noget andet er, at befolkningens holdning til disse spørgsmål i 

almindelighed bliver mere nuanceret i takt med, at informationsniveauet hæves, både 

på det generelle plan og i forhold til konkrete sager.
3
  

                                                 
2
 En interessant beskrivelse af de overordnede overvejelser på det kriminalpolitiske område i England 

er f.eks. givet af Tony Blair i ”A Journey” (2010) s. 64 ff. og 200 ff. 
3
 Jf. bl.a. Torben Melchior, ”Retsfølelse – ret eller følelse?” (Juristen 2009 s. 3 ff.). Der kan også 

henvises til Flemming Balvig, ”Dansk retsfølelse og retsfornuft – et forspil” (2010) 

(http://www.nyheder.ku.dk./alle_nyheder/ 2010/2010.8/danskerne_faengselsstraffe/pdf./). 

http://www.nyheder.ku.dk./alle_nyheder/
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2 Lovgivningsmagtens synspunkter og signaler inden for lovgivnings-

processen 

2.1 Det almindelige udgangspunkt 

 

Når jeg i det følgende taler om synspunkter og signaler inden for lovgivnings-

processen, sigter jeg til lovgivning, herunder bemærkninger til lovforslag og formelle 

forarbejder i øvrigt. Jeg ser altså bort fra andre parlamentariske tilkendegivelses-

former, idet disse i hvert fald i Danmark ikke spiller nogen væsentlig praktisk rolle på 

det strafferetlige område.
4
 

Det er herefter indlysende, at domstolene i hvert fald som helt overvejende 

hovedregel skal følge, anvende og eksekvere sådanne synspunkter og signaler. Det er 

jo i ethvert moderne demokrati en af lovgivningsmagtens helt centrale opgaver netop 

at lovgive, ikke mindst på det strafferetlige område, og det er en af domstolenes helt 

centrale opgaver at følge denne lovgivning. Det er en simpel konsekvens af 

grundlæggende forfatningsretlig magtfordeling, og retskildemæssigt kommer det ofte 

til udtryk ved, at lovgivningen og dens forarbejder betegnes som den centrale 

retskilde. Det ligger også i strafferettens legalitetsprincip (”nulla poena sine crimen”), 

jf. for Danmarks vedkommende straffelovens § 1.
5
    

 
Der gælder naturligvis den modifikation til det anførte, at lovgivningen ikke må være i strid 

med trinhøjere retskilder. Sådanne spørgsmål kan bl.a. opstå, hvis det i en konkret straffesag 

gøres gældende, at den lovgivning, som der er rejst tiltale for overtrædelse af, er i strid med 

forfatningen, EU-retten eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Denne problemstilling skal jeg ikke gå nærmere ind på. Dels er den ikke speciel for det 

strafferetlige område, dels er den velkendt både på det teoretiske og praktiske plan.  

 

2.2 Den danske debat om lovgivningsmæssig detailregulering 

 

2.2.1 Problemstillingen 

 

Jeg går derfor videre til den problemstilling, som for tiden synes at være den praktisk 

vigtige. Nemlig om der er grænser for, hvor detaljeret lovgivningsmagten bør regulere 

på det strafferetlige område.  

Det er vigtigt at understrege, at der – i hvert fald i Danmark – for enhver reel 

betragtning er tale om et principielt retspolitisk og ikke et juridisk spørgsmål. Inden 

for rammerne af, hvad der er praktisk tænkeligt, er der således efter dansk forfatnings-

ret ikke nogen juridisk grænse for, hvor detaljeret lovgivningsmagten kan regulere 

strafferetlige spørgsmål, f.eks. vedrørende strafudmåling.
6
 Spørgsmålet er i stedet, 

hvad der for en praktisk og principiel betragtning er den rigtige og hensigtsmæssige  

arbejdsfordeling mellem domstolene og lovgivningsmagten. 

                                                 
4
 En undtagelse til dette er den danske ordning om samfundstjeneste som vilkår til betingede domme, 

der oprindeligt byggede på en folketingsbeslutning af 25. maj 1982 (jf. Folketingstidende 1981-82, 

Tillæg A, sp. 4565 ff.).  
5
 Jf. Vagn Greve m.fl., Kommenteret Straffelov, Almindelig Del (9. udg., 2009) s. 103 ff. 

6
 Jf. f.eks. Justitsministeriets notat af 3. december 2010 om forholdet mellem grundlovens § 3 og 

lovgivningsmagtens regulering af strafniveauer for bestemte lovovertrædelser (j.nr. 2010-750-0488) 

med nærmere henvisninger.  
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Som anført under pkt. 1.3 ovenfor er det næppe nogen tilfældighed, at 

spørgsmålet trænger sig på i disse år. Når opmærksomheden i medierne og 

offentligheden om det strafferetlige område er så stor, som den er, følger den politiske 

opmærksomhed naturligvis med. Og når den politiske opmærksomhed stiger, giver 

det sig naturligt udslag i mere detaljeret lovgivning – der skal jo så at sige være et 

område at markere sig og konkurrere på for aktørerne i den politiske proces. 

Resultatet bliver let en ganske intens detailstyring af spørgsmål, som ellers har været 

overladt til domstolene, og dermed en vis forrykning af beslutningskompetencen fra 

domstolene til lovgivningsmagten. 

En sådan tendens til detailstyring på det strafferetlige område behøver for så 

vidt ikke kun at gøre sig gældende, når det drejer sig om strafudmåling. Principielt 

kunne man lige så godt forestille sig, at lovgivningsmagten f.eks. gik meget detaljeret 

til værks også ved fastlæggelsen af selve det strafbare område med mere eller mindre 

minutiøse anvisninger på, hvordan strafbarheden af forskellige tænkelige tilfælde 

forudsættes vurderet. Men sådan kan tendensen i hvert fald i Danmark ikke siges at 

have været. Diskussionen om den hensigtsmæssige afgrænsning af opgaver mellem 

lovgivningsmagten og domstolene har således helt overvejende været knyttet til 

spørgsmål om strafudmåling.  

Det er måske igen ikke så mærkeligt. Det danske (og de nordiske) velfærds-

samfund har gennem årtier været karakteriseret ved en meget tæt lovgivningsmæssig 

styring af menneskers adfærd og handlefrihed. Og selv om det i princippet kun er 

fantasien, der sætter grænser for omfanget af strafferetlig regulering, er vi nok 

kommet meget langt på dette punkt.  

Her er situationen en anden, når det drejer sig om strafudmåling. Straf-

niveauer kan jo i princippet reguleres i det uendelige, og der vil aldrig være noget 

tilnærmelsesvis præcist funderet svar på, hvad der er den ”rigtige” straf inden for 

forskellige områder. Som bekendt er strafniveauerne selv inden for de nordiske lande 

ofte ganske forskellige.  

Jævnligt vil den offentlige debat på dette område stå mellem på den ene side 

kriminologisk funderede synspunkter om, hvilket (manglende) belæg der er for, at 

højere straffe faktisk er egnet til at forebygge kriminalitet, og på den anden side mere 

politisk funderede synspunkter om hensynet til bl.a. tryghed i befolkningen og den 

almindelige retsfølelse. Langt hen ad vejen kan disse diskussioner formentlig henføres 

til en grundlæggende mangel på enighed om, hvilken vægt de enkelte teorier om 

straffens formål skal have i den praktiske retspolitik, og en generel konsensus i disse 

spørgsmål ligger næppe lige for. Jeg skal ikke i øvrigt gå ind på denne 

problemstilling, men nævner den blot som en del af begrundelsen for, at netop 

spørgsmål om strafudmåling synes at kunne være en nærmest uudtømmelig kilde til 

politisk diskussion og tendens til detailregulering. 

 

2.2.2 Den danske debat 

 

De nævnte spørgsmål er i Danmark for tiden under overvejelse i Straffelovrådet, som 

er Justitsministeriets permanente rådgivende organ i principielle strafferetlige spørgs-
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mål. I rådets kommissorium af 14. august 2009
7
 er den nuværende praksis med 

hensyn til arbejdsfordelingen mellem lovgivningsmagten og domstolene beskrevet 

således: 

 
”Den nuværende praksis kan lidt forenklet beskrives således, at lovgivningsmagten bl.a. 

fastsætter, 1) hvilke handlinger der skal være strafbare (legalitetsprincip), 2) om de strafbare 

handlinger skal defineres bredt (som f.eks. voldsforbrydelser, hvor straffebestemmelserne 

omfatter en række forskellige handlinger af meget varierende grovhed) eller smalt (som 

f.eks. spirituskørsel), 3) hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at man kan straffe den, 

der har overtrådt straffelovgivningen (f.eks. subjektive betingelser eller forældelsesregler), 

4) inden for hvilke rammer straffen og/eller strafarten for den pågældende forbrydelsesart 

skal fastsættes, 5) hvilke generelle hensyn der skal lægges vægt på ved den konkrete 

strafudmåling (jf. straffelovens § 80), 6) at visse særlige forhold i almindelighed skal tale for 

en mildere straf eller for en strengere straf (jf. straffelovens §§ 81 og 82), og 7) efter hvilke 

generelle kriterier det skal afgøres, om strafferammerne kan fraviges i det enkelte tilfælde 

(f.eks. straffelovens § 83).  
Domstolene afgør navnlig, 1) om den enkelte handling falder inden for det område, 

som lovgiver har bestemt skal være strafbart, 2) om betingelserne for, at den tiltalte kan 

straffes for handlingen, er opfyldt i det enkelte tilfælde, og 3) hvad den konkrete straf skal 

være i den enkelte sag inden for de ovenfor nævnte generelle rammer m.v.” 

 

Straffelovrådets kommissorium beskriver på en udmærket måde rammerne for en 

almindelig arbejdsfordeling mellem domstolene og lovgivningsmagten, som 

formentlig i store træk kan siges at gå igen i alle nordiske lande. Men det skitserer 

også grundlaget for den foreliggende problemstilling. Det skyldes, at grænsefladerne 

mellem, hvad der angives som henholdsvis lovgivningsmagtens og domstolenes 

opgaver, ikke i alle tilfælde er entydige. 

Tager man udgangspunkt i den nævnte beskrivelse, kan problemstillingen 

vedrørende lovgivningsmæssig detailregulering af strafniveauer siges navnlig at angå 

afgrænsningen mellem på den ene side opgave nr. 4-6 for lovgivningsmagten og på 

den anden side opgave nr. 3 for domstolene. Problemstillingen kan nærmere beskrives 

således: 

Strafferammerne i dansk lovgivning er i almindelighed meget vide, bl.a. fordi 

de ofte skal rumme lovovertrædelser, der i grovhed kan variere meget betydeligt. Det 

hænger sammen med, at selve beskrivelsen af de strafbare forhold i dansk ret – til dels 

i modsætning til, hvad der f.eks. gælder i Sverige – typisk sker i forholdsvis brede 

bestemmelser. Når det drejer sig om lovbestemmelsernes angivelse af selve det 

strafbare område og den anvendelige strafferamme, er der derfor bestemt ikke 

tradition for detailregulering i Danmark.
8
 

Det er derfor af stor praktisk vigtighed, at der inden for den enkelte 

strafferamme ofte vil gælde en ”normalstraf”, som domstolene i det enkelte tilfælde 

tager udgangspunkt i, og som herefter kan justeres i skærpende eller formildende 

retning afhængig af den pågældende sags konkrete omstændigheder. F.eks. er 

normalstraffen for fuldbyrdet manddrab fængsel i 12 år, men dette udgangspunkt kan 

                                                 
7
http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Lovforberedende_udvalg/Regulering_af_strafni

veauer_mv.pdf. 
8
 Jf. f.eks. straffelovens § 216, stk. 1, om ”almindelig” voldtægt (fængsel indtil 8 år), § 237 om mand-

drab (fængsel fra 5 år til livstid) og § 244 om almindelig vold (fængsel indtil 3 år). 
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justeres væsentligt – i princippet fra strafbortfald og op til fængsel på livstid – af-

hængig af de nærmere omstændigheder. 

Det er klart, at domstolene kan fastsætte den omtalte normalstraf. Det er også 

klart, at domstolene gør det, hvis lovgivningsmagten ikke gør det. Det kan ske ved en 

række af enkeltafgørelser, som efterhånden danner et mønster, eller det kan ske ved 

principielle udtalelser fra appeldomstolene, dvs. landsretterne eller Højesteret. Dette 

kan siges at være den ”klassiske” måde at danne normalstraffe, og det er f.eks. på 

denne måde, at normalstraffen for manddrab er udviklet.  

I de senere år har vi imidlertid på centrale kriminalitetsområder set, at 

lovgivningsmagten i stigende grad selv har taget på sig – typisk i forarbejderne 

(bemærkningerne) til lovændringer – meget konkret at fastslå, hvilket strafniveau man 

ønsker i forskellige typetilfælde. Det er f.eks. sket ved vold, voldtægt, seksuelt 

misbrug af børn og ulovlig besiddelse af våben.   

 
Folketinget har brugt forskellige ”lovtekniske” fremgangsmåder, når man har ønsket at 

tilkendegive, hvordan strafudmålingen bør være i typetilfælde. I nogle tilfælde har man 

f.eks. ændret strafferammen for den pågældende forbrydelse, mens man i andre tilfælde i 

loven har angivet visse særlige omstændigheder, som i almindelighed skal medføre en 

strengere straf inden for strafferammen. I den forbindelse har man i en række tilfælde i 

forarbejderne tilkendegivet, at strafniveauet ønskes forhøjet med en nærmere angivet brøkdel 

eller f.eks. ”med et år” i forhold til det gældende niveau – og i så fald enten med angivelse 

af, hvad normalstraffen er efter hidtidig retspraksis, eller således at normalstraffen 

forudsættes forhøjet i forhold til et ikke angivet niveau. Der er også en række eksempler på, 

at man direkte har tilkendegivet, hvad straffen som udgangspunkt bør være i typetilfælde. 

Lovgivningsmagten har f.eks. bestemt, at straffen for ulovlig besiddelse af knive på 

offentligt tilgængeligt sted som ”altovervejende hovedregel” skal være fængsel i 7 dage.
9
 

 

I den danske debat
10

 har det på den ene side bl.a. været anført, at lovgivningsmagten 

bør være tilbageholdende med at normere normalstraffen på enkeltområder uden 

afpasning i forhold til andre lignende forbrydelser, og at dette navnlig gælder, hvor 

der ikke kan afgrænses tilstrækkeligt klare typetilfælde. I disse tilfælde kan det 

således være vanskeligt for lovgivningsmagten at forholde sig tilstrækkeligt nuanceret 

til den mangfoldighed af forskellige tilfælde, der møder domstolene i de enkelte 

konkrete straffesager. Der er derfor risiko for, at lovgivningsmagten kommer til at 

”tvinge” domstolene ud i strafudmålinger, som må anses for urimelige.
11

 

Heroverfor er det på den anden side bl.a. anført, at strafudmåling indebærer 

vigtige værdimæssige vurderinger, der ud fra et demokratisk-ideologisk synspunkt – 

ligesom vurderingen af, hvilke handlinger der skal være strafbare – bør foretages af 

                                                 
9
 Jf. nærmere note 11. 

10
 Som beskrevet i Straffelovrådets kommissorium, jf. note 7 ovenfor. 

11
 Denne problemstilling har i Danmark bl.a. været aktualiseret i forbindelse med en ændring af 

våbenloven i 2008, hvor det i forarbejderne blev fastsat, at straffen for 1. gangsovertrædelse af lovens 

forbud mod at bære eller besidde kniv på offentligt tilgængeligt sted som ”altovervejende hovedregel” 

skulle fastsættes til fængsel i 7 dage (normalstraffen var tidligere bøde på 3.000 kr.). Disse forarbejder 

førte til en række domme, hvis strafudmåling i den offentlige opinion blev anset for alt for strenge. 

Forløbet – herunder de nu foreliggende domme fra Højesteret i UfR 2010.789 H og 2010.796 H – er 

nærmere beskrevet af Jørgen Steen Sørensen i ”Straffen for besiddelse af knive på offentligt 

tilgængeligt sted” (Juristen 2010 s. 58 ff.). 
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lovgivningsmagten, i hvert fald i det omfang det kan ske ved generelle regler, som 

giver den nødvendige plads til nuancering i enkelttilfælde.  

Det har i debatten også været anført, at disse spørgsmål har en vis 

sammenhæng med overordnede kriminalpolitiske problemstillinger om den indbyrdes 

vægtning mellem de generelle hensyn, der varetages i strafferetten. Lægges der f.eks. 

stor vægt på straffens individualpræventive funktion, taler dette for tilbageholdenhed 

fra lovgivningsmagtens side, således at domstolene har mulighed for at fastsætte den 

sanktion inden for strafferammen, som i det enkelte tilfælde bedst vil kunne 

modvirke, at den pågældende senere begår ny kriminalitet. Lægges der omvendt stor 

vægt på den generalpræventive funktion, kan det siges at tale for anvendelse af mere 

standardiserede (og følelige) straffe.  

I den forbindelse har der også været rejst spørgsmål om øget brug af 

egentlige minimumsstraffe (dvs. bestemmelser, der indebærer, at straffen for en 

bestemt type forbrydelser ikke kan fastsættes under et vist minimum). I modsætning 

til f.eks. i Sverige er minimumsstraffe i dag sjældne i dansk strafferet
12

, men fra dele 

af den politiske side har øget anvendelse af sådanne straffe været efterspurgt, og som 

begrundelse er der henvist til usikkerhed om (og undertiden en vis mangel på tillid 

til), hvorvidt domstolene tager tilstrækkelig højde for dels den almindelige retsfølelse, 

dels de anvisninger, som lovgivningsmagten på anden måde giver (jf. ovenfor). 

Særligt med hensyn til det sidste spørgsmål viser løbende undersøgelser og 

redegørelser fra anklagemyndigheden imidlertid – med den principielle usikkerhed, 

der altid vil ligge i en efterfølgende vurdering af enkeltsager – at domstolene er meget 

omhyggelige med loyal og nøjagtig implementering af lovgivningsmagtens 

anvisninger.
13

 

 

2.2.3 Et konkret tilfælde 

 

Som det fremgår, har spørgsmålet om lovgivningsmæssig detailregulering på det 

strafferetlige område – navnlig af spørgsmål vedrørende strafudmåling – i de senere år 

i Danmark været tema for diskussion mellem lovgivningsmagten og domstolene. Et 

konkret eksempel på dette angår strafniveauet i sager om ægtefælledrab.  

Normalstraffen for manddrab er i Danmark som nævnt fængsel i 12 år for 

fuldbyrdet drab og 6 år for drabsforsøg. I sager om drab på ægtefælle eller samlever 

har strafniveauet imidlertid gennem mange år været noget lavere, nemlig fængsel i 10 

år for fuldbyrdet drab og 5 år for drabsforsøg. Denne ”rabat” er oprindeligt begrundet 

i den særlige affekt mv., der kan gøre sig gældende i disse sager, men den har med 

tiden udviklet sig til også at finde anvendelse i tilfælde, hvor dette hensyn ikke kan 

siges at veje tungt – f.eks. i tilfælde, hvor der er gået lang tid, siden samlivet mellem 

parterne er ophørt, og hvor drabet har været nøje planlagt. 

Den offentlige og retspolitiske stemning i Danmark har gennem længere tid 

været, at denne forskel ikke er rimelig. I den forbindelse har der bl.a. været henvist til 

et ændret samfundsmæssigt syn på vold i familieforhold og til de skærpelser, der i 

                                                 
12

 Jf. f.eks. straffelovens § 237 om manddrab og § 192 a om besiddelse af bl.a. skydevåben under 

særligt skærpende omstændigheder.  
13

 Rigsadvokaten afgiver løbende redegørelser for strafniveauet på en række centrale retsområder. De 

offentliggøres på www.rigsadvokaten.dk. 
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øvrigt er gennemført af straffene for personfarlig kriminalitet. Det relevante 

spørgsmål har derfor været, hvem der i givet fald skulle tage initiativ til en 

strafskærpelse på området – domstolene (efter påstand fra anklagemyndigheden) eller 

lovgivningsmagten? 

For et par år siden tilkendegav den danske regering, at man ville fremlægge 

et lovforslag med henblik på skærpelse af straffene på området. Højesterets præsident 

rettede imidlertid henvendelse til justitsministeren og gav udtryk for, at en sådan 

skærpelse i første omgang burde søges gennemført ved, at relevante sager blev 

indbragt for domstolene. Der blev i den forbindelse peget på, at det i sin tid var 

anklagemyndigheden selv, der havde lagt op til en vis lempelse af strafniveauet i disse 

sager. 

Dette tog regeringen til efterretning og anmodede efter drøftelse med 

rigsadvokaten anklagemyndigheden om at søge egnede sager indbragt for domstolene. 

Højesteret har nu i en principiel sag udtalt, at udgangspunktet for strafudmåling i 

sager om ægtefælledrab er det samme som i andre drabssager, dvs. 12 års fængsel for 

fuldbyrdet drab og 6 års fængsel for drabsforsøg.
14

  

Forløbet er imidlertid egnet til at illustrere de interessemodsætninger, som 

efter omstændighederne kan opstå mellem lovgivningsmagten og domstolene på 

området. Domstolene har således – også i lyset af traditionen på området – et naturligt 

ønske om med udgangspunkt i konkrete sager at have den primære styring af 

strafniveauer og herunder bl.a. løbende og fleksibelt at kunne afpasse straffene på de 

enkelte kriminalitetsområder i forhold til hinanden. Fra politisk side kan man 

tilsvarende have en – for så vidt lige så naturlig – interesse i selv at kunne markere de 

grundlæggende værdiopfattelser i samfundet, som bør ligge til grund for 

strafniveauerne på centrale områder. Det vil i mange tilfælde også kunne ske 

væsentlig hurtigere og mere effektivt, da der ikke er behov for at afvente egnede 

prøvesager, og da strafniveauerne kan fastsættes uafhængigt af omstændighederne i 

konkrete foreliggende sager. 

 

2.3 Personlige betragtninger (teser) 

 

Som det fremgår, har diskussionen i Danmark om lovgivningsmæssig detailregulering 

af navnlig strafudmålingsspørgsmål været ganske intens i de senere år. Det såkaldte 

Straffelovråd er som nævnt nu anmodet om at overveje spørgsmålet nærmere, og jeg 

skal ikke forsøge at foruddiskontere de løsninger, som man måtte nå frem til.  

Derimod skal jeg anstille nogle mere generelle betragtninger (teser) over 

problemstillingen, som forhåbentlig også kan have en vis relevans i de øvrige 

nordiske lande.  

 

Tese 1: Spørgsmålet om lovgivningsmæssig detailstyring af strafniveauer er i alt 

væsentligt et retspolitisk og ikke et juridisk spørgsmål. Det har undertiden været gjort 

gældende, at meget detaljeret lovgivningsmæssig normering af strafniveauer skulle 

rejse spørgsmål i forhold til forfatningsretlige principper om magtfordeling, jf. for 

Danmarks vedkommende grundlovens § 3. Det er der imidlertid intet holdepunkt for 

                                                 
14

 Jf. UfR 2010.119 H. Forløbet er nærmere beskrevet af Jesper Hjortenberg i ”Strafudmåling ved 

ægtefælledrab” (Juristen 2010 s. 89 ff.). 
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(jf. note 6 ovenfor). Skulle man endelig forsøge at udlede noget af 

magtfordelingsprincippets historisk-filosofiske oprindelse, ville det meget vel føre til, 

at der tværtimod burde overlades så lidt skøn til domstolene som muligt. Men det 

afgørende bør under alle omstændigheder være en rationel vurdering af, hvad der mest 

hensigtsmæssigt løses af henholdsvis lovgivningsmagten og domstolene. 

 

Tese 2: Med den offentlige og politiske opmærksomhed, som der i dag er om 

strafferet og kriminalpolitik, vil spørgsmål om strafniveauer på centrale 

kriminalitetsområder nødvendigvis være et tema af betydelig politisk interesse. Det 

forekommer derfor vanskeligt som sådan at begrunde, at lovgivningsmagten ikke må 

befatte sig med mere konkrete strafniveauer i tilfælde, hvor man mener, at det 

gældende niveau er utilfredsstillende. Og et argument om, at der traditionelt har været 

overladt meget vide skøn til domstolene, er næppe i sig selv tungtvejende. 

 

Tese 3: Det er samtidig vigtigt at fastholde, at der kan være væsentlige ulemper 

forbundet med en tæt detailregulering af strafniveauer, navnlig med meget direkte 

anvisninger for strafudmålingen i bestemte sagstyper. Det gælder særligt i lande, hvor 

strafbestemmelser – som f.eks. i Danmark – ofte er formuleret i brede kategorier og 

derfor skal dække en mangfoldighed af praktiske tilfælde, hvis konkrete 

strafværdighed kan variere meget. Her kan det være vanskeligt for lovgivningsmagten 

på forhånd at overskue alle relevante grupper af tilfælde. Det helt centrale hensyn kan 

derfor siges at være, at lovgivningsmæssig normering af strafniveauer ikke bør antage 

en karakter, der i konkrete sager ”tvinger” domstolene til resultater, som ingen i 

virkeligheden anser for rimelige (jf. f.eks. note 11 ovenfor om strafniveauet i sager 

om ulovlig besiddelse af knive på offentligt sted). Det er således vigtigt – på den ene 

eller den anden lovtekniske måde – at give domstolene betydelige rammer for 

fleksibilitet. 

 

Tese 4: I lyset af de ulemper, der som anført ovenfor kan være forbundet med tæt 

detailstyring af strafniveauer, er det under alle omstændigheder vigtigt, at en sådan 

styring ikke gennemføres som følge af forkerte indtryk af, hvordan domstolene rent 

faktisk straffer. En række undersøgelser tyder på, at offentlighedens opfattelse af 

strafniveauerne også på centrale kriminalitetsområder ofte er i bedste fald upræcis, og 

herunder at offentligheden i vidt omfang tror, at domstolene straffer væsentligt 

mildere, end de faktisk gør. Effektiv formidling af viden om de faktiske strafniveauer 

er derfor vigtig.  

 

Tese 5: Skal uhensigtsmæssig detailstyring af strafudmålingsspørgsmål undgås, er det 

også afgørende, at domstolene – uden at forfalde til at følge øjebliksstemninger – i 

retspraksis er meget opmærksomme på at ”følge med” den almindelige retsfølelse og 

herunder reagere passende hurtigt i tilfælde, hvor der f.eks. måtte være et ændret syn i 

samfundet på bestemte typer af lovovertrædelser. I det omfang dette lykkes, vil det alt 

andet lige modvirke behovet for lovgivningsmæssig detailstyring. Her har også 

anklagemyndigheden en væsentlig rolle at spille ved i relevante tilfælde at arbejde for 

justeringer af strafniveauet i retspraksis. 
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3 Lovgivningsmagtens synspunkter og signaler uden for lovgivnings-

processen 

3.1 Hvad er ”synspunkter og signaler uden for lovgivningsprocessen”? 

 

Det er til at afgrænse, hvad der er synspunkter og signaler inden for 

lovgivningsprocessen. Det er i alt væsentligt lovgivning, herunder forarbejder, jf. pkt. 

2.1 ovenfor.  

Det er vanskeligere positivt at afgrænse, hvad der er synspunkter og signaler 

uden for lovgivningsprocessen. Uden for den almindelige parlamentariske proces er 

der jo principielt ingen grænser for, i hvilke fora og under hvilke former man fra 

politisk side kan give udtryk for synspunkter og signaler på det strafferetlige område.  

Man kan derfor formentlig kun anlægge den negative afgrænsning, at 

udtrykket omfatter alle synspunkter og signaler, der ikke kommer til udtryk inden for 

lovgivningsprocessen. Det kan altså dreje sig om alt fra f.eks. generelle 

partiprogrammer, valgoplæg, indlæg og udtalelser i medierne om generelle spørgsmål 

og problemstillinger og frem til tilkendegivelser om, hvordan konkrete straffesager 

bør afgøres.     

 

3.2 Det almindelige udgangspunkt 

 

Ovenfor under pkt. 2.1 er det anført, at der ikke er tvivl om, hvad det almindelige 

udgangspunkt er, når der er tale om synspunkter og signaler inden for 

lovgivningsprocessen. Det er, at domstolene skal følge og anvende dem. Det er en 

simpel konsekvens af den forfatningsretlige magtfordeling. 

Tilsvarende er der heller ikke tvivl om, hvad udgangspunktet er ved 

synspunkter og signaler uden for lovgivningsprocessen. Det er, at domstolene ikke 

skal følge og anvende dem. Det fremgår i Danmark af grundlovens § 64, 1. pkt., 

hvorefter dommerne i deres kald alene har at rette sig efter loven.
15

 

I langt de fleste tilfælde giver det omtalte spørgsmål ikke anledning til 

vanskeligheder. Det siger sig selv, at politikere i overordentlig vidt omfang – og som 

en helt central del af deres funktion – er berettigede til at give udtryk for synspunkter 

og signaler på det strafferetlige område, f.eks. i den almindelige offentlige debat. Og 

det siger som nævnt ligeledes sig selv, at domstolene som udgangspunkt hverken kan 

eller skal lægge vægt på sådanne synspunkter og signaler, før de eventuelt måtte være 

omsat til lovgivning.   

 
Det anførte udelukker ikke, at domstolene kan lytte også til politiske tilkendegivelser som 

led i den løbende ”udlægning” af den almindelige retsfølelse i samfundet. Således vil f.eks. 

den retspolitiske debat kunne afspejle et mere generelt ændret syn på strafværdigheden af 

bestemte typer af forbrydelser og dermed være med til – også uden lovgivningsinitiativer – 

at understøtte en ændret strafudmålingspraksis (jf. f.eks. pkt. 2.2.3 ovenfor om den danske 

diskussion om strafniveauet ved ægtefælledrab).  

I disse tilfælde er der imidlertid ikke tale om, at politiske tilkendegivelser virker i kraft 

af en særlig ”autoritet”, men i kraft af, at de indgår i den almindelige opinions- eller 

retsfølelsesdannelse, som også domstolene i relevant omfang må tage hensyn til. 

Spørgsmålet giver derfor ikke anledning til særlige principielle overvejelser.   

                                                 
15

 Jf. bl.a. Max Sørensen, Statsforfatningsret (2. udg. ved Peter Germer, 1973) s. 156 ff. 
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I mange tilfælde vil politiske synspunkter og signaler i den almindelige debat bygge 

på forestillinger om, hvordan domstolenes praksis er, f.eks. på strafudmålingsområdet. 

Og sådanne opfattelser kan efter omstændighederne være – og er ikke helt sjældent – 

forkerte og således f.eks. udgøre et ukorrekt grundlag for kritik af domstolene (jf. 

også tese 4 under pkt. 2.3 ovenfor). Sådanne misforståelser er naturligvis beklagelige, 

men de må i almindelighed imødegås og forebygges i kraft af bedre og mere effektiv 

oplysning om, hvad der faktisk er retspraksis på vigtige områder. 

Det følger af det anførte, at spørgsmålet om politiske synspunkter og signaler 

uden for lovgivningsprocessen langt hen ad vejen ikke giver anledning til principielle 

vanskeligheder. Det er helt legitimt, at de fremkommer, men de har omvendt ingen 

virkning for domstolene, indtil de eventuelt måtte blive omsat til lovgivning. 

Alligevel har spørgsmålet om politiske synspunkter og signaler uden for 

lovgivningsprocessen i de senere år i Danmark givet anledning til principiel debat på 

det strafferetlige område – nemlig når det drejer sig om markeringer i anledning af 

konkrete straffesager. Under pkt. 3.3 nedenfor nævner jeg nogle aspekter af den 

aktuelle danske debat på dette område, og under pkt. 3.4 anfører jeg nogle personlige 

betragtninger (teser) om spørgsmålet. 

 

3.3 Den aktuelle debat i Danmark 

 

Det har gennem mange år været et princip i Danmark, at man fra politisk side udviser 

stor tilbageholdenhed med hensyn til at kommentere konkrete straffesager.  

Det har naturligvis været en problemstilling med mange facetter, og det har – 

uden at spørgsmålet vist nok har været gjort til genstand for nøje analyser – spillet en 

væsentlig rolle, hvilket stadium den pågældende sag var på, og hvad indholdet  af 

udtalelserne nærmere var. Bl.a. har det spillet ind, om den pågældende sag var 

endeligt afsluttet, og der har i den forbindelse naturligvis aldrig været noget til hinder 

for, at det fra politisk side f.eks. blev tilkendegivet, at strafudmålingen i en konkret 

sag generelt viste, at strafniveauet på det pågældende område måtte anses for 

uhensigtsmæssigt og derfor burde ændres (om nødvendigt ved lovgivning). Det siger 

sig selv, at konkrete retsafgørelser kan og bør være en væsentlig inspirationskilde til 

ny lovgivning – det gælder i øvrigt helt generelt og ikke kun på det strafferetlige 

område. 

Det ville være forkert at sige, at der traditionelt har været tale om meget faste 

og præcise afgrænsninger af, hvad der bør anses for acceptable politiske kommentarer 

til konkrete straffesager. Men kernen har utvivlsomt været, at man fra politisk side bør 

afstå fra udtalelser og kommentarer, der på nogen måde kan opfattes som forsøg på 

påvirkning af domstolene. Dette synspunkt har afspejlet nogle væsentlige fore-

stillinger om adskillelsen mellem den lovgivende og den dømmende magt, om 

domstolenes uafhængighed og om vigtigheden af, at sagens parter og offentligheden 

kan have fuld tillid til, at udfaldet af enkelte straffesager alene bygger på domstolenes 

egen vurdering.  

Der er ikke tvivl om, at denne tradition har været under et vist pres i nogle år. 

Holdningen til spørgsmålet er givetvis ganske varierende, men for en generel – og 

derfor i sagens natur noget unuanceret – betragtning kan det nok fastslås, at man fra 

politisk side i dag føler sig mindre afskåret fra at deltage i den almindelige offentlige 
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debat også om konkrete straffesager, end der ellers har været tradition for. Denne 

udvikling har til tider givet anledning til ret skarpe reaktioner fra domstolene.  

 
Et meget omtalt tilfælde angik den danske statsministers udtalelser i anledning af en konkret 

drabssag. Der var tale om en ung dreng, der havde sparket en sagesløs mand til døde under 

meget grove omstændigheder – bl.a. havde gerningsmanden filmet forløbet med sin 

mobiltelefon og derefter sendt optagelsen til nogle venner. Spørgsmålet i sagen var bl.a., om 

drengen havde haft det fornødne forsæt til, at han kunne straffes for manddrab, eller om der 

alene var grundlag for at dømme for vold med døden til følge. 

Retten i 1. instans (byretten) nåede frem til, at der alene kunne dømmes for vold med 

døden til følge, og idømte herefter drengen 4 års fængsel. Hertil bemærkede statsministeren 

på et pressemøde, at ”ud fra en almindelig lægmandsbetragtning, når man lige ser det, kan 

man godt blive forbløffet over, at en så alvorlig forbrydelse kan ende med en så mild straf.” 

Sagen endte i 2. instans (landsretten) med, at drengen blev dømt for forsætligt manddrab og 

straffet med 7 års fængsel, men statsministerens udtalelse – der altså faldt efter dommen i 1. 

instans, og inden ankesagen havde været behandlet – gav anledning til skarpe reaktioner fra 

både dommer- og forsvarerside. Det gjaldt, uanset at statsministerens udtalelse indeholdt 

flere og formentlig bevidste forbehold (”ud fra en almindelig lægmandsbetragtning” og ”når 

man lige ser det”).  

Af andre eksempler på udtalelser fra medlemmer af Folketinget om konkrete straffesager, 

som har givet anledning til debat, kan nævnes: 

 

– ”Fra Folketingets side har vi tydeligt sagt, at vi vil have straffen op for dødskørsel, men 

jeg synes, at Højesteret sender et meget svagt signal ved at give rabat” (kommentar til 

straffen for en såkaldt ”dødsbilist”, der ved påkørsel havde dræbt to personer, herunder 

en gravid kvinde). 

– ”Det bør ikke betragtes som en formildende omstændighed, at det er ens eget barn, man 

har mishandlet. Vold i hjemmet skal straffes mindst lige så hårdt som al anden vold” 

(kommentar til straffen for en mor og en stedfar for flere års mishandling af en pige). 
– ”De stramninger, som vi har lavet af strafferammerne, har netop gået ud på, at man i de 

alvorlige sager skulle højere op, end vi ser her” (kommentar til en sag, hvor en 15-årig 

knallertkører blev påkørt og dræbt af en bilist, der med for høj fart kørte over for rødt 

trafiklys).
16 

 

Som det fremgår, er der tale om udtalelser og kommentarer af noget forskellig 

karakter og indhold. Nogle af dem knytter sig til afsluttede, andre til verserende 

straffesager. De giver imidlertid et vist indtryk af problemstillingen.  

I den danske debat har der været fremhævet en række modstående 

synspunkter. Det er vanskeligt at gengive den samlede problemstilling i få ord, og det 

følgende skal derfor tages med dette forbehold og alene som en noget forenklet 

sammenfatning af de væsentligste holdninger. 

Fra navnlig dommer- og forsvarerside har bl.a. følgende været anført: 

 

– Domstolene skal som sådan være indstillet på at modtage kritik – også fra 

politisk side og også i anledning af konkrete straffesager. Domstolene er 

således ikke en særligt beskyttet ”kaste” i samfundet. Men andre forhold 

gør, at der på nogle punkter kan være behov for særlig påpasselighed i 

forhold til kritik af domstolene. 

– Der er således særlige hensyn at tage, når det drejer sig om kommentarer 

til konkrete straffesager, navnlig i tilfælde, hvor de pågældende sager 

                                                 
16

 Eksemplerne er hentet fra http://www.b.dk/danmark/politiker-kommentarer-til-konkrete-straffesager 
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ikke er afsluttede. Det kan f.eks. ikke udelukkes, at lægdommere i et vist 

omfang kan være påvirkelige over for sådanne kommentarer, og det er i 

alle tilfælde væsentligt, at der ikke kan efterlades nogen tvivl hos sagens 

parter – særligt tiltalte og forurettede – om, at afgørelsen i den 

pågældende sag er truffet i fuld uafhængighed. Det kræver en fast og 

tilbageholdende linje fra politisk side. 

– Det er under alle omstændigheder vigtigt, at der ikke i unødvendigt 

omfang bliver rokket ved den almindelige offentlige tillid til domstolene. 

Det forudsætter bl.a., at eventuelle kritiske kommentarer til konkrete 

straffesager er korrekt funderet i de relevante omstændigheder – herunder 

i en korrekt forståelse af den pågældende sags faktum og af det 

lovgrundlag, som sagen er afgjort eller skal afgøres på.  

 

Fra navnlig (dele af) den politiske side har bl.a. følgende været anført: 

 

– Domstolene har traditionelt været forskånet for offentlig omtale og kritik 

i videre omfang, end hensyn til deres uafhængighed kan berettige. Det er 

derfor nødvendigt, at domstolene indstiller sig på, at også konkrete 

afgørelser kan blive gjort til genstand for kritik og debat, herunder fra 

politisk side.  

– Den stigende opmærksomhed om strafferetlige og kriminalpolitiske 

spørgsmål og problemstillinger indebærer, at der er væsentlig offentlig 

debat også om konkrete straffesager, der kan illustrere sådanne 

problemstillinger. Det er ikke acceptabelt, hvis politikere som de eneste 

aktører i samfundet er afskåret fra at deltage i denne debat.  

– Politiske kommentarer til f.eks. verserende straffesager har ikke i nogen 

forstand til formål at påvirke domstolene, men alene at markere 

synspunkter i en politisk debat. Med den rodfæstede integritet og ”reelle” 

uafhængighed, som karakteriserer domstolene, er der heller ikke nogen 

risiko for, at domstolene faktisk lader sig påvirke. Der er derfor ikke 

tungtvejende hensyn, der taler imod en – i forhold til tidligere traditioner 

– øget accept af adgang til fra politisk side at give udtryk for synspunkter 

og holdninger i forhold til konkrete straffesager.   

 

3.4 Personlige betragtninger (teser) 

 

Som det fremgår af det anførte, har spørgsmålet om grænserne for, hvor tæt det fra 

politisk side er legitimt at gå i kommentarer til konkrete straffesager, givet anledning 

til principiel diskussion i de senere år i Danmark. Og der er givet udtryk for 

modsatrettede synspunkter fra henholdsvis politisk side og dommerside mv. 

Der er tale om en problemstilling, som er relevant i alle moderne 

retssamfund. Og der er utvivlsomt bred enighed om, at der på den ene side bør være i 

hvert fald visse grænser for, hvor tæt der fra politisk side kan gås på området, og at 

der på den anden side må være i hvert fald visse muligheder for, at man også fra 

politisk side kan blande sig i debatter, der udspringer af konkrete straffesager. Der er 

imidlertid næppe tvivl om, at tidligere tiders ganske restriktive tradition på området 

efterhånden er sat noget under pres, og der kan derfor være behov for mere generelt at 
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sætte spørgsmålet til debat. Det kunne f.eks. ske med udgangspunkt i følgende 

betragtninger (teser): 

 

Tese 6: Domstolene må – som andre centrale offentlige institutioner – tåle kritik i den 

offentlige debat. Det forhold, at der fra politisk side traditionelt har været udvist 

meget betydelig tilbageholdenhed med hensyn til kritik af domstolene, betyder ikke i 

sig selv, at en sådan tilbageholdenhed er rigtig i et moderne samfund.  

 

Tese 7: Der er i sig selv intet galt i, at i hvert fald afsluttede konkrete straffesager 

danner grundlag for politisk kritik og debat. Det vil f.eks. i almindelighed være helt 

legitimt fra politisk side at tilkendegive, at domstolenes afgørelse i en konkret sag er 

udtryk for et uhensigtsmæssigt (mildt eller strengt) strafniveau, og at der derfor er 

behov for politiske initiativer på området.  

 

Tese 8: Det er generelt vigtigt ikke at så uberettiget mistillid til offentlige 

myndigheder, men det er i særdeleshed vigtigt i forhold til domstolene. Det skyldes, at 

karakteren af de opgaver, som domstolene varetager, forudsætter en meget høj grad af 

tillid til deres integritet og uafhængighed. I de – formentlig i praksis ofte 

forekommende – tilfælde, hvor det i realiteten er den gældende lovgivning (og ikke 

domstolenes anvendelse af den), som der i givet fald er noget galt med, bør der være 

opmærksomhed om at få dette klart frem.  

 

Tese 9: I samfund med uafhængige domstole er det endvidere afgørende, at der ikke 

sås tvivl om, at domstolenes afgørelser i f.eks. konkrete straffesager træffes uden 

nogen form for skelen til politisk prægede hensyn. Udtalelser eller kommentarer fra 

politisk side i forhold til konkrete straffesager bør ske under nøje iagttagelse af dette 

hensyn. Det indebærer bl.a., at friheden fra politisk side må være væsentlig større i 

forhold til afsluttede end i forhold til verserende sager.    

 

Tese 10: I forhold til verserende straffesager bør der generelt udvises særdeles stor 

tilbageholdenhed fra politisk side. I lyset af principielle hensyn til domstolenes 

uafhængighed og behovet for offentlig tillid til deres afgørelser er det i den 

forbindelse næppe noget tungtvejende argument, at andre aktører i samfundet ikke 

behøver at iagttage tilsvarende tilbageholdenhed. Det vil derfor i mange tilfælde være 

mest korrekt, at man fra politisk side helt afstår fra at kommentere spørgsmål med 

tilknytning til verserende straffesager. Gør man det alligevel – f.eks. fordi en konkret 

sag giver anledning til mere generel debat – må det i almindelighed anses for rigtigst, 

at man fra politisk side udtrykkeligt markerer, at man ikke forholder sig til, hvad der 

måtte være det rigtige udfald af den pågældende konkrete sag, og at dette spørgsmål 

alene henhører under domstolene.  

 

Det er vigtigt at understrege, at man fra politisk side ofte vil stå i en ganske vanskelig 

situation, når balancen skal findes mellem på den ene side udmeldinger, der ikke går 

for tæt på domstolenes uafhængighed, og på den anden side behovet for ikke at melde 

sig helt ud af diskussioner om spørgsmål, der optager offentligheden. Det gælder ikke 

mindst i en tid, hvor den mediemæssige efterspørgsel på politiske kommentarer også 

til konkrete straffesager er meget betydelig, og hvor man derfor fra politisk side let 
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kan blive ”lokket” ud i diskutable tilkendegivelser. Det anførte er derfor ikke udtryk 

for kritik af nogen parter, men alene for nødvendigheden af at sætte problemstillingen 

til debat. 

 

4 Afsluttende bemærkninger 

Dette indlæg indeholder en række betragtninger over spørgsmålet om, hvilken vægt 

der i retsanvendelsen bør lægges på lovgivningsmagtens synspunkter og signaler i og 

uden for lovgivningsprocessen. Som anført under pkt. 1.1 ovenfor har jeg i det 

væsentlige begrænset min behandling af problemstillingen til at vedrøre domstolenes 

forhold på det strafferetlige område, og jeg har taget udgangspunkt i forholdene i 

dansk ret. Mine korreferenter vil givetvis kunne bidrage med særlige perspektiver fra 

de øvrige nordiske lande. 

Selv med de anførte begrænsninger er der tale om ganske omfattende og til 

dels vanskelige problemstillinger, og der er utvivlsomt en række nuancer, som ikke er 

kommet ordentligt til udtryk i det anførte. Med dette forbehold kan mine synspunkter 

imidlertid sammenfattes på følgende måde: 

Problemstillingen i emneangivelsen er, ”hvilken vægt der i retsanvendelsen 

bør lægges på lovgivningsmagtens synspunkter og signaler i og uden for lov-

givningsprocessen.”  

Hvis det, der er anført under pkt. 1-3 ovenfor, er rigtigt, er det imidlertid ikke 

dette spørgsmål, der er det vanskeligste. I så fald er det nemlig sådan, at domstolene 

som altovervejende hovedregel skal følge de synspunkter og signaler, som der gives 

udtryk for inden for lovgivningsprocessen, mens det modsatte er tilfældet for så vidt 

angår synspunkter og signaler uden for lovgivningsprocessen.  

Lægges det anførte til grund, er det reelle spørgsmål et andet: nemlig hvilke 

normer eller hvilken ”kodeks” lovgivningsmagten og enkelte politikere bør iagttage 

som led i en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem lovgivningsmagten og 

domstolene og som led i en hensigtsmæssig balance mellem den offentlige tillid til 

domstolenes uafhængighed på ene side og mulighederne for fra politisk side at deltage 

i den offentlige retspolitiske diskussion på den anden side. 

I indlægget har jeg forsøgt at identificere to væsentlige problemstillinger på 

dette område. Det drejer sig dels om grænserne for lovgivningsmæssig detail-

regulering af navnlig strafniveauer og dels om grænserne for kommentarer og 

tilkendegivelser fra politisk side i forhold til konkrete straffesager. Der er næppe enkle 

løsninger på nogen af disse problemstillinger, men forhåbentlig kan en forsøgsvis 

tydeliggørelse af en række af de centrale hensyn bidrage til at bringe diskussionen et 

lille skridt videre. 

Som det fremgår af pkt. 1.3 ovenfor, kan problemstillingerne overordnet set 

siges at have en fælles baggrund: nemlig at den offentlige, mediemæssige og politiske 

opmærksomhed om det strafferetlige/kriminalpolitiske område er vokset særdeles støt 

i de seneste par årtier. Kan der ikke drages andre sikre konklusioner, kan det i hvert 

fald fastslås, at denne udvikling givetvis vil fortsætte.  

 


