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Lovparagraffer	  i	  forbindelse	  med	  ytringsfrihed	  
	  
Lovstof:	  

Paragraffer	  fra	  hhv.	  Grundloven	  og	  straffeloven	  som	  berører	  censur	  og	  ytringsfrihed.	  
Kilde:	  retsinformation.dk.	  	  

1. Straffeloven:	  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=138671	  	  
2. Grundloven:	  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=45902	  

	  
Herunder	  er	  relevante	  paragraffer	  fra	  de	  omtalte	  love	  citeret:	  
	  
Danmarks	  Riges	  Grundlov	  	  
	  
§	  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	  påny	  
indføres.	  	  
§	  57.	  Intet	  medlem	  af	  folketinget	  kan	  uden	  dettes	  samtykke	  tiltales	  eller	  underkastes	  
fængsling	  af	  nogen	  art,	  medmindre	  han	  er	  grebet	  på	  fersk	  gerning.	  For	  sine	  ytringer	  i	  
folketinget	  kan	  intet	  af	  dets	  medlemmer	  uden	  folketingets	  samtykke	  drages	  til	  ansvar	  
udenfor	  samme.	  	  
	  
	  
Straffeloven	  	  
	  
§98	  Landsforræderiparagraffen	  1	  	  
§	  98.	  Den,	  som	  foretager	  en	  handling,	  der	  sigter	  til	  ved	  udenlandsk	  bistand,	  ved	  
magtanvendelse	  eller	  ved	  trussel	  derom	  at	  bringe	  den	  danske	  stat	  eller	  nogen	  del	  af	  denne	  
under	  fremmed	  herredømme	  eller	  at	  løsrive	  nogen	  del	  af	  staten,	  straffes	  med	  fængsel	  indtil	  
på	  livstid.	  	  
Stk.	  2.	  Efter	  bestemmelsen	  i	  stk.	  1	  straffes	  også	  den,	  som	  med	  det	  nævnte	  formål	  
iværksætter	  mere	  omfattende	  sabotage,	  produktions-‐	  eller	  trafikstandsning,	  samt	  den,	  der	  
deltager	  i	  sådan	  foranstaltning	  vidende	  om,	  hvortil	  handlingen	  sigter.	  	  
	  
Straffeloven	  §99	  Landsforræderiparagraffen	  2	  	  
§	  99.	  Den,	  som	  foretager	  en	  handling,	  der	  sigter	  til	  at	  påføre	  den	  danske	  stat	  eller	  nogen	  
med	  den	  for	  krigstilfælde	  forbunden	  stat	  krig,	  besættelse	  eller	  andre	  fjendtligheder	  såsom	  
blokade	  eller	  anden	  tvangsforanstaltning,	  eller	  som	  i	  øvrigt	  virker	  for,	  at	  den	  danske	  stats	  
bestemmelsesfrihed	  ved	  udenlandsk	  bistand	  krænkes,	  straffes	  med	  fængsel	  indtil	  på	  livstid.	  	  
	  
Straffeloven	  §110e	  Flagafbrændingsparagraffen	  	  
§	  110	  e.	  Med	  bøde	  eller	  fængsel	  indtil	  2	  år	  straffes	  den,	  der	  offentlig	  forhåner	  en	  fremmed	  
nation,	  en	  fremmed	  stat,	  dens	  flag	  eller	  andet	  anerkendt	  nationalmærke	  eller	  De	  Forenede	  
Nationers	  eller	  Det	  Europæiske	  Råds	  flag.	  	  
	  
Straffeloven	  §121	  Tjenestemandsfornærmelse	  	  
§	  121.	  Den,	  som	  med	  hån,	  skældsord	  eller	  anden	  fornærmelig	  tiltale	  overfalder	  nogen	  af	  de	  i	  
§	  119	  nævnte	  personer	  under	  udførelsen	  af	  hans	  tjeneste	  eller	  hverv	  eller	  i	  anledning	  af	  
samme,	  straffes	  med	  bøde	  eller	  fængsel	  indtil	  6	  måneder.	  	  
	  
	  
	  



 2 

Straffeloven	  §140	  Blasfemiparagraffen	  	  
§	  140.	  Den,	  der	  offentlig	  driver	  spot	  med	  eller	  forhåner	  noget	  her	  i	  landet	  lovligt	  bestående	  
religionssamfunds	  troslærdomme	  eller	  gudsdyrkelse,	  straffes	  med	  bøde	  eller	  fængsel	  indtil	  4	  
måneder.	  	  
	  
Straffeloven	  §264d	  Paparazzi-‐paragraffen	  	  
§	  264	  d.	  Med	  bøde	  eller	  fængsel	  indtil	  6	  måneder	  straffes	  den,	  der	  uberettiget	  videregiver	  
meddelelser	  eller	  billeder	  vedrørende	  en	  andens	  private	  forhold	  eller	  i	  øvrigt	  billeder	  af	  den	  
pågældende	  under	  omstændigheder,	  der	  åbenbart	  kan	  forlanges	  unddraget	  offentligheden.	  
Bestemmelsen	  finder	  også	  anvendelse,	  hvor	  meddelelsen	  eller	  billedet	  vedrører	  en	  afdød	  
person.	  	  
	  
Straffeloven	  §266b	  Racismeparagraffen	  	  
§	  266	  b.	  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.	  	  
	  
Straffeloven	  §267	  Injurieparagraffen	  	  
§	  267.	  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,	  straffes	  med	  bøde	  eller	  fængsel	  indtil	  4	  måneder.	  	  
	  
Straffeloven	  §270	  Injurieparagraffen	  2	  	  
§	  270.	  Er	  sigtelsens	  fremsættelse	  ved	  sin	  form	  utilbørlig	  fornærmende,	  kan	  straf	  efter	  §	  267	  
anvendes,	  selv	  om	  sandhedsbevis	  føres;	  det	  samme	  gælder,	  såfremt	  gerningsmanden	  ikke	  
har	  haft	  rimelig	  anledning	  til	  at	  fremsætte	  fornærmelsen.	  	  
	  
Lov	  om	  elevers	  og	  studerendes	  undervisningsmiljø	  §1	  Mobningsloven	  	  
§	  1.	  Elever,	  studerende	  og	  andre	  deltagere	  i	  offentlig	  og	  privat	  undervisning	  har	  ret	  til	  et	  
godt	  undervisningsmiljø,	  således	  at	  undervisningen	  kan	  foregå	  sikkerheds-‐	  og	  
sundhedsmæssigt	  fuldt	  forsvarligt.	  Undervisningsmiljøet	  på	  skoler	  og	  
uddannelsesinstitutioner	  (uddannelsessteder)	  skal	  fremme	  deltagernes	  muligheder	  for	  
udvikling	  og	  læring	  og	  omfatter	  derfor	  også	  uddannelsesstedets	  psykiske	  og	  æstetiske	  miljø.	  	  
	  
Lov	  om	  markedsføring	  §3	  Nedsættende	  omtale	  	  
§	  3.	  Der	  må	  ikke	  anvendes	  urigtige,	  vildledende	  eller	  urimeligt	  mangelfulde	  angivelser,	  som	  
er	  egnet	  til	  at	  påvirke	  efterspørgsel	  eller	  udbud	  af	  varer,	  fast	  ejendom	  og	  andre	  
formuegoder	  samt	  arbejds-‐	  og	  tjenesteydelser.	  	  
Stk.	  2.	  Bestemmelsen	  i	  stk.	  1	  gælder	  også	  angivelser,	  der	  på	  grund	  af	  deres	  form,	  eller	  fordi	  
de	  angår	  uvedkommende	  forhold,	  er	  utilbørlige	  over	  for	  andre	  erhvervsdrivende	  eller	  
forbrugere.	  	  
Stk.	  3.	  Der	  må	  ikke	  anvendes	  vildledende	  fremgangsmåder	  af	  lignende	  betydning	  for	  
efterspørgsel	  og	  udbud	  som	  angivet	  i	  stk.	  1	  eller	  fremgangsmåder	  af	  tilsvarende	  betydning,	  
såfremt	  de	  på	  grund	  af	  deres	  særlige	  form,	  eller	  fordi	  de	  inddrager	  uvedkommende	  forhold,	  
er	  utilbørlige	  over	  for	  andre	  erhvervsdrivende	  eller	  forbrugere.	  	  
Stk.	  4.	  Rigtigheden	  af	  angivelser	  om	  faktiske	  forhold	  skal	  kunne	  dokumenteres.	  	  
	  
Forvaltningslov,	  tavshedspligt	  	  
§	  27.	  Den,	  der	  virker	  inden	  for	  den	  offentlige	  forvaltning,	  har	  tavshedspligt,	  jfr.	  borgerlig	  
straffelov	  §	  152	  og	  §§	  152	  c-‐152	  f,	  når	  en	  oplysning	  ved	  lov	  eller	  anden	  gyldig	  bestemmelse	  
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er	  betegnet	  som	  fortrolig,	  eller	  når	  det	  i	  øvrigt	  er	  nødvendigt	  at	  hemmeligholde	  den	  for	  at	  
varetage	  væsentlige	  hensyn	  til	  offentlige	  eller	  private	  interesser,	  herunder	  navnlig	  til:	  	  
1)	  statens	  sikkerhed	  og	  rigets	  forsvar,	  	  
	  
2)	  rigets	  udenrigspolitiske	  eller	  udenrigsøkonomiske	  interesser,	  herunder	  forholdet	  til	  
fremmede	  magter	  eller	  mellemfolkelige	  institutioner,	  3)	  forebyggelse,	  efterforskning	  og	  
forfølgning	  af	  lovovertrædelser	  samt	  straffuldbyrdelse	  og	  beskyttelse	  af	  sigtede,	  vidner	  eller	  
andre	  i	  sager	  om	  strafferetlig	  eller	  disciplinær	  forfølgning,	  4)	  gennemførelse	  af	  offentlig	  
kontrol-‐,	  regulerings-‐	  eller	  planlægningsvirksomhed	  eller	  af	  påtænkte	  foranstaltninger	  i	  
henhold	  til	  skatte-‐	  og	  afgiftslovgivningen,	  5)	  det	  offentliges	  økonomiske	  interesser,	  herunder	  
udførelsen	  af	  det	  offentliges	  forretningsvirksomhed,	  6)	  enkeltpersoners	  eller	  private	  
selskabers	  eller	  foreningers	  interesse	  i	  at	  beskytte	  oplysninger	  om	  deres	  personlige	  eller	  
interne,	  herunder	  økonomiske,	  forhold,	  eller	  7)	  enkeltpersoners	  eller	  private	  selskabers	  eller	  
foreningers	  økonomiske	  interesse	  i	  at	  beskytte	  oplysninger	  om	  tekniske	  indretninger	  eller	  
fremgangsmåder	  eller	  om	  drifts-‐	  eller	  forretningsforhold.	  Stk.	  2.	  Inden	  for	  den	  offentlige	  
forvaltning	  kan	  der	  kun	  pålægges	  tavshedspligt	  med	  hensyn	  til	  en	  oplysning,	  når	  det	  er	  
nødvendigt	  at	  hemmeligholde	  den	  for	  at	  varetage	  væsentlige	  hensyn	  til	  bestemte	  offentlige	  
eller	  private	  interesser	  som	  nævnt	  i	  stk.	  1.	  Stk.	  3.	  En	  forvaltningsmyndighed	  kan	  bestemme,	  
at	  en	  person	  uden	  for	  den	  offentlige	  forvaltning	  har	  tavshedspligt	  med	  hensyn	  til	  fortrolige	  
oplysninger,	  som	  myndigheden	  videregiver	  til	  den	  pågældende	  uden	  at	  være	  forpligtet	  
hertil.	  Stk.	  4.	  Fastsættes	  der	  i	  henhold	  til	  §	  1,	  stk.	  2,	  regler	  om	  tavshedspligt,	  eller	  pålægges	  
der	  tavshedspligt	  efter	  stk.	  3,	  finder	  straffelovens	  §	  152	  og	  §§	  152	  c-‐152	  f	  tilsvarende	  
anvendelse	  på	  overtrædelse	  af	  sådanne	  regler	  eller	  pålæg.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


