HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 22. marts 2018
Sag 112/2017
(1. afdeling)
Dansk Folkeparti Landsorganisationen
(advokat Martin Gräs Lind)
mod
Aladdin Bouhania,
Andres Felipe Valderrama Pineda,
Dounia Righi,
Helin Al-Hasnawi,
Jason Lorje,
Javid Aslami,
Mohammed Shaker,
Seyed Mohsen Nourbakhsh Soltani,
Seyyit Sahin,
Sherin A. Mahamad,
Tina Pia Peirano,
Zakaria Abdul Rahim,
Zhanna Tairova,
Hakan Mert og
Zoraya Nieto Florez
(advokat Martin Cumberland for alle, beskikket)

I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 23. oktober 2015 og af Østre
Landsrets 20. afdeling den 23. februar 2017.
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Jens Peter
Christensen, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen, Anne Louise Bormann og Kristian
Korfits Nielsen.
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Påstande
Appellanten, Dansk Folkeparti Landsorganisationen, har nedlagt påstand om frifindelse og
har endvidere over for de indstævntes påstand om tortgodtgørelse subsidiært påstået betaling
af et mindre beløb end 10.000 kr. til hver af de indstævnte.
De indstævnte har påstået stadfæstelse.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender.
Dansk Folkeparti har til støtte for, at annoncen ikke indeholder ærefornærmende sigtelser i
straffelovens § 267’s forstand, anført navnlig, at der ikke er grundlag for at anse annoncen for
at indebære en sigtelse mod hver af de 685 personer for at være til fare for Danmarks sikkerhed og at være en potentiel terrorist. Ordene ”den potentielle terrorist” viser, at der alene var
tale om en person, der var under mistanke. Udsagnet om, at ”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” knytter sig tæt til PET’s vurdering. Ordene ”er til fare” og ”kan være til
fare” vil blive opfattet på samme måde af den almindelige læser. Udsagnene udgør alene 685
vage mistænkeliggørelser. Det er i den strafferetlige litteratur antaget, at en udtalelse, der efter
sit indhold ikke vedrører en enhed som sådan, men derimod en ubestemt del af dens medlemmer, hyppigt vil være så vag, at den ikke med rimelighed kan siges at krænke en enkelt
persons ære. Så meget desto mere må det være straffrit, når udsagnene i denne sag er rettet
mod en ubestemt person ud af 685 personer. Det vil være i strid med intentionen bag straffelovens § 269, stk. 1, jf. § 267, hvis udsagnene anses for at være en sigtelse mod hver af de 685
personer. Bestemmelserne forudsætter, at det, for at der kan være tale om en sigtelse, skal
være teoretisk muligt at verificere et udsagn. Hvis Dansk Folkeparti for at blive straffri skal
føre sandhedsbevis for, at hver enkelt af de 15 indstævnte personer er den person, der kan
være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist, vil det betyde, at der skal føres
sandhedsbevis for noget andet end udsagnenes indhold.
Annoncen må efter sit indhold og grafiske opsætning mv. forstås som en politisk meningstilkendegivelse om den problematik, der forinden var blevet debatteret i Folketinget under 1.
behandlingen af lovforslaget om meddelelse af indfødsret. Under folketingsbehandlingen blev
det anført, at én af de personer, der var optaget på lovforslaget, var til fare for statens sikker-
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hed. Formålet med annoncen var at sætte fokus herpå og ikke at rette sigtelse mod hver enkelt
af de 685 personer. Annoncen fremhæver bl.a. det problematiske i, at den daværende justitsminister kendte navnet på den pågældende person, men ikke ville oplyse Folketinget herom.
Navnene på de 685 personer, der var optaget på lovforslaget, er optrykt med så små bogstaver, at de for de fleste mennesker er ulæselige og opleves som grafisk blikfang. Sammenholdes navnene optrykt i annoncen med tekststørrelsen af navnene i lovforslaget, er det tydeligt,
at navnene på de 685 personer ikke er det centrale i annoncen. Ud fra en helhedsvurdering må
det stå klart for den almindelige læser af annoncen, at navnene er af underordnet betydning og
er kopieret fra lovforslaget. De udsagn, der er anvendt i annoncen, svarer til udtalelser, der
fremkom under debatten i Folketinget.
Hvis Højesteret kommer til, at annoncen indebærer ærefornærmende sigtelser i straffelovens §
267’s forstand mod de 15 indstævnte personer, er sigtelserne straffri efter straffelovens § 269,
stk. 1. Subsidiært bør straffen bortfalde efter straffelovens § 269, stk. 2, idet Dansk Folkeparti
havde anledning til at anse udsagnene i annoncen for sande.
De indstævnte har heroverfor anført navnlig, at annoncens udsagn om, at ”Én på listen er til
fare for Danmarks sikkerhed” og ”den potentielle terrorist”, er ærefornærmende sigtelser mod
hver enkelt af dem i straffelovens § 267’s forstand. Som annoncen er affattet, må den forstås
således, at Dansk Folkeparti mener, at de indstævnte er eller kan være den pågældende person. Der er tale om beskyldninger om meget alvorlige strafbare forhold, og der foreligger ingen forbehold, gradbøjning eller nærmere nuancering. Et udsagn om ”at være til fare” og ”kan
være til fare” vil ikke blive opfattet på samme måde. Der er ikke tale om, at annoncen indeholder diffuse beskyldninger rettet mod en ubestemt eller løsere defineret personkreds, men
derimod om en konkretiseret påstand rettet mod 685 navngivne personer med angivelse af
deres bopælskommuner. Der er således tale om en sigtelse mod en gruppe af personer, som
enkeltvis er entydigt identificeret. Den forståelse af sigtelsesbegrebet i straffelovens § 267,
som Dansk Folkeparti argumenterer for, er særdeles indskrænkende og har hverken støtte i
teori eller praksis. Forståelsen vil kunne udhule straffelovens § 267, idet alle udtalelser herefter vil være tilladt, blot de er rettet mod én i en større gruppe.
Det bestrides, at de ærefornærmende sigtelser, som udsagnene indebærer, er straffri efter
straffelovens § 269, stk. 1. Der er heller ikke grundlag for at lade straffen bortfalde efter straffelovens § 269, stk. 2.
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Supplerende sagsfremstilling
Dansk Folkeparti havde den 29. maj 2013 nedenstående helsidesannonce i Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad. Partiet offentliggjorde samme dag annoncen på sin
hjemmeside.
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Højesterets begrundelse og resultat
Hovedspørgsmålet i sagen er, om Dansk Folkeparti Landsorganisationen har overtrådt straffelovens § 267 ved de udsagn, som partiet fremsatte i en helsidesannonce i Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad den 29. maj 2013 samt offentliggjorde på sin hjemmeside.
Dansk Folkepartis annonce blev bragt i forlængelse af den politiske debat, der fandt sted ved
Folketingets 1. behandling den 25. april 2013 af et lovforslag om meddelelse af indfødsret og
før 2. behandlingen af lovforslaget den 30. maj 2013.
Annoncen satte spørgsmålstegn ved rimeligheden af, at et flertal i Folketinget ville meddele
indfødsret til en person, der kunne være til fare for statens sikkerhed, og at justitsministeren
ikke ville fortælle Folketinget, hvem personen var. Annoncen indeholdt udsagn om, at ”Én på
listen er til fare for Danmarks sikkerhed” og ”den potentielle terrorist ... er blandt de knap
700”. Annoncen indeholdt en gengivelse af navn og bopælskommune for de 685 personer,
som var optaget på lovforslaget. Annoncen angav ikke, hvem af de 685 personer de to udsagn
angik. Spørgsmålet er, om der med udsagnene er rettet ærefornærmende sigtelser, jf. straffelovens § 267, mod hver enkelt af de 15 indstævnte personer.
Ved vurderingen heraf skal der som fastslået ved Højesterets dom af 15. september 2015
(UfR 2016.151) lægges vægt på, hvordan en almindelig læser vil opfatte udsagnene ud fra
indhold og kontekst.
Højesteret finder, at annoncen af en almindelig læser må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens
sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare
for statens sikkerhed og en potentiel terrorist. Højesteret har herved også lagt vægt på opsætningen af udsagnene i annoncens overskrifter og tekst samt på, at navnene på de 685 personer
ikke i sig selv fremstår som det centrale budskab. Ud fra annoncens indhold og kontekst må
en almindelig læser forstå annoncen sådan, at udsagnene alene angår én ud af de 685 personer.
Højesteret finder, at den mistænkeliggørelse af samtlige 685 personer, der ligger i udsagnene:
”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” og ”den potentielle terrorist … er blandt de
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knap 700”, for hver enkelt på listen er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære, jf. straffelovens § 267.
Højesteret frifinder herefter Dansk Folkeparti.
Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang tilkendes Dansk Folkeparti sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret med i alt 221.440 kr. Heraf er 210.000 kr. til dækning
af advokatudgifter og 11.440 kr. til dækning af retsafgift for landsret og Højesteret.
Sagsomkostningerne fordeles som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
Dansk Folkeparti Landsorganisationen frifindes.
I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal statskassen for Aladdin Bouhania,
Dounia Righi, Helin Al-Hasnawi, Javid Aslami, Mohammed Shaker, Seyed Mohsen Nourbakhsh Soltani, Sherin A. Mahamad, Tina Pia Peirano, Hakan Mert og Zoraya Nieto Florez
betale i alt 147.627 kr. til Dansk Folkeparti.
I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Andres Felipe Valderrama Pineda,
Jason Lorje, Seyyit Sahin, Zakaria Abdul Rahim og Zhanna Tairova (deres retshjælpsforsikringer), subsidiært statskassen, hver især betale 14.762,60 kr. til Dansk Folkeparti.
De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

