
 

Den Danske Forening blev pure frifundet i den såkaldte annoncesag … 

 

Sagen vedrørte en annonce indrykket af et politisk parti, P, i bl.a. Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og 

Kristeligt Dagblad den 29. maj 2013 og efterfølgende den 30. maj 2013 eller i en af dagene herefter 

viderebragt på Den Danske Forenings (F’s) hjemmeside.  

 

Annoncen indeholdt bl.a. følgende tekst: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed" og "...den 

potentielle terrorist...blandt de knap 700" efterfulgt af navne og bopælskommuner på de personer, 

herunder de 15 sagsøgere, der var optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse (et opryk af 

Lovtidende). Spørgsmålet var, om denne tekst indeholdt ærekrænkende sigtelser, der var strafbare 

efter straffelovens § 267. Sagerne var anlagt mod henholdsvis en partiformand, A, og et politisk 

parti, P, samt mod foreningen. Sagsøgerne havde nedlagt følgende påstande:  

 

1.       A og P og F straffes efter straffelovens § 267. 

2.       Følgende sigtelser kendes ubeføjede:  

                      ·  "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed"        

                      ·  "...den potentielle terrorist...blandt de knap 700" 

3.       A og P tilpligtes at fjerne gengivelse af annoncen på P’s hjemmeside. 

4.       A og P tilpligtes at anerkende, at brugen af sagsøgernes navne og bopælskommuner i den 

fremlagte annonce har været uberettiget. 

5.       A og P og F tilpligtes in solidum at betale hver af sagsøgerne kr. 10.000,00 med tillæg af 

procesrente fra den 17. marts 2014 til betaling sker. 

6.       A og P og F tilpligtes in solidum at betale sagsøgerne en af retten fastsat sum til bestridelse af 

omkostningerne ved offentliggørelse af dommen. 

7.       A og P og F tilpligtes in solidum at betale sagsøgerne en af retten fastsat sum til fjernelse af 

sagsøgernes navne og sammenkædning med terror fra diverse søgemaskiner på internettet. 

 

A og P og foreningen havde nedlagt påstand om frifindelse.  

  

Af rettens begrundelse fremgår bl.a. vedrørende foreningen: 

 

”Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at F den 30. maj 2013 eller i en af dagene herefter lagde 

P’s annonce på foreningens hjemmeside. Det er ubestridt, at der var tale om en direkte kopi af 

annoncen, der som nævnt den 29. maj 2013 var indrykket i Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og 

Kristeligt Dagblad. Der er mellem parterne enighed om, at annoncen ikke længere findes på F’s 

hjemmeside. 

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. 

 

Retten finder, at annoncen gennem den skete indrykning i tre landsdækkende medier var ”givet til 

pris” for offentligheden i en sådan grad, at den mindre videreudbredelse, der skete ved den direkte 

gengivelse på F’s hjemmeside, er straffri. 

 

Allerede som følge heraf, og da det af sagsøgerne i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat, 

tages F’s frifindelsespåstand til følge.…” 

 


