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1. Indledning 

 

Flere medarbejdere ved Danmarks Domstole har på det seneste oplevet at blive udsat for digital chika-

ne på internettet og på de sociale medier i forbindelse med deres arbejde.  Det kan opleves meget 

ubehageligt at blive chikaneret på internettet som led i, at man udfører sit arbejde, og det kan skabe 

stor utryghed både for den krænkede medarbejder og generelt i organisationen. Digital chikane er ikke 

isoleret til kontortiden, men kan forekomme døgnet rundt. Digital chikane lander således i krydsfeltet 

mellem medarbejderens private og offentlige person, og det kan være en voldsom oplevelse at blive 

eksponeret i al offentlighed og i den forbindelse blive kritiseret for sit arbejde eller sin person.  

 

Forebyggelse og håndtering af digital chikane kræver, at både ledere og medarbejdere har et godt sam-

arbejde og føler et fælles ansvar for situationen, og at der er åbenhed om, at digital chikane kan fore-

komme. Formålet med denne vejledning er at give ledere og medarbejdere ved Danmarks Domstole 

det fornødne grundlag for hurtigt og effektivt at håndtere digital chikane og sikre gode stabile arbejds-

forhold og et godt psykisk arbejdsmiljø. 

 

Som supplement til denne vejledning skal der lokalt udpeges en kontaktperson, så medarbejderne ved, 

hvem de skal kontakte, hvis de udsættes for digital chikane, ligesom kontaktpersonen er ansvarlig for, 

at anvisningerne i denne vejledning så vidt muligt følges.  

 

Vejledningen er udarbejdet som led i arbejdet i sikkerhedsorganisationen ved Danmarks Domstole, som 

har det overordnede ansvar for sikkerheden ved Danmarks Domstole.  Vejledningen skal endvidere ses 

i tilknytning til arbejdsmiljøpolitikken for Danmarks Domstole.  For så vidt angår forebyggelse og hånd-

tering af vold og trusler om vold henvises til voldspolitikken for Danmarks Domstole. 

 

Domstolsstyrelsen vil evaluere og om fornødent revidere vejledningen minimum én gang om året. Væ-

sentlige ændringer heri vil blive forelagt Styregruppen for sikkerhed ved Danmarks Domstole. En opda-

teret version af vejledningen vil altid være tilgængelig på intranettet.  

 

2. Hvad er digital chikane?  

 

Udgangspunktet er, at subjektive holdninger er lovlige, mens usande beskyldninger er ulovlige. Det er 

fx ulovligt at fremsætte ærekrænkende beskyldninger og sigtelser mod bedre vidende. Det er også 

ulovligt at videregive oplysninger om private forhold og at fremsætte trusler om vold. 

 

Det er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 5, hvornår digital chikane er strafbar.  

 

3. Forebyggelse af digital chikane 

 

3.1. Fast dialogforum 

Forebyggelse og håndtering af digital chikane kræver et godt samarbejde fra flere sider. Det bør derfor 

sikres, at der lokalt (dvs. ved den enkelte ret, i Procesbevillingsnævnet og i Domstolsstyrelsen) etable-

res et fast dialogforum med repræsentanter for både ledere og medarbejdere, som løbende drøfter 
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generelle og specifikke spørgsmål om digital chikane, herunder hvordan man bedst muligt forebygger 

digital chikane. Det kan være et bestående udvalg, fx det lokale samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljøud-

valg, der bruges som forum for disse drøftelser. 

 

Forummets opgave er endvidere at sikre, at der udpeges en kontaktperson, som er ansvarlig for, at an-

visningerne i denne vejledning så vidt muligt følges, jf. afsnit 3.2. nedenfor.  Forummets opgave er her-

udover at sikre, at den konkrete håndtering af sager om digital chikane af medarbejdere evalueres af 

forummet.   

 

3.2. Kontaktperson 

Der skal lokalt (dvs. ved den enkelte ret, i Procesbevillingsnævnet og i Domstolsstyrelsen) udpeges en 

kontaktperson, så alle medarbejdere ved Danmarks Domstole ved, hvem de skal kontakte, hvis de ud-

sættes for digital chikane. Kontaktpersonen bliver samtidig ansvarlig for, at anvisningerne i denne vej-

ledning så vidt muligt følges.  

 

Det er vigtigt, at medarbejderne til enhver tid ved, hvem der er deres kontaktperson.  Det anbefales, at 

den lokale sikkerhedsansvarlige udpeges som kontaktperson.  

 

3.3. Uddannelse i konflikthåndtering 

Medarbejdere, der har borgerkontakt – både telefonisk og direkte fysisk kontakt – har behov for red-

skaber til konflikthåndtering. Almindelige konflikthåndteringsværktøjer vil ofte bidrage til en større for-

ståelse hos borgeren af situationens alvor og af den måde, sagen påvirker medarbejderen på. Det er 

vigtigt, at borgeren føler sig set, hørt og forstået, også selv om borgeren ikke opnår det for ham eller 

hende ønskede resultat. Det er derfor et vigtigt værktøj til forebyggelse af digital chikane, at såvel 

medarbejdere som ledere er kompetente i situationen og har opnået færdigheder i konflikthåndtering. 

 

Stort set alle medarbejdere ved Danmarks Domstole, der har borgerkontakt, har i 2015 gennemført et 

uddannelsesforløb i konflikthåndtering. Som opfølgning herpå er Domstolsstyrelsen blandt andet i gang 

med at udarbejde dialogværktøj, som vil bidrage til, at konfliktstrategierne og konfliktfyldte situationer 

løbende tales igennem lokalt.   

 

Konflikthåndtering vil som emne blive integreret på relevante kurser. Der vil endvidere blive udbudt 

spor om emnet på Videnshop.  

 

3.4. Opmærksomhed på potentielle krænkere  

Det bør løbende drøftes, hvilke risikosituationer og krænkertyper man som ansat ved Danmarks Dom-

stole skal være særligt opmærksom på. Det er således et emne, der bør drøftes i det lokale dialogfo-

rum, og som medarbejderne generelt skal være opmærksomme på i deres borgerkontakt. Det er vig-

tigt, at særligt medarbejdere, der har borgerkontakt, ved, hvordan potentielle krænkere kan spottes.  

 

Typiske krænkertyper, man som ansat ved Danmarks Domstole kan risikere at komme i kontakt med, 

er: 
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 Den forurettede borger, der har oplevet en situation med en medarbejder som utilfredsstillen-

de, og forsøger at få afløb for sine frustrationer ved at udstille medarbejderen på fx Facebook 

eller en hjemmeside. 

 Den professionelle kværulant, der ikke selv har direkte interesse i sagen, men viderebringer hi-

storier om fx offentligt ansattes arbejdsindsats. Historierne bruges som skræmmebilleder, og 

informationerne gøres tilgængelige som en slags udokumenteret public service på diverse 

hjemmesider, fx Det Sorte Register.  

 

3.5. Medarbejderens ageren på internettet 

Som ansat ved Danmarks Domstole skal man være opmærksom på, at man har et ansvar for at udvise 

en hensigtsmæssig adfærd på internettet, herunder de sociale medier. Man bør udvise varsomhed med 

de oplysninger, man vælger at lægge på sociale medier som fx Facebook og LinkedIn. Det er vigtigt ikke 

at lægge oplysninger ud, der ikke kan tåle at blive offentliggjort. Det er ligeledes vigtigt ikke at beskrive 

konkrete episoder fra sin arbejdsdag, hvis der er risiko for, at en borger dermed kan føle sig krænket el-

ler diskrimineret. Det er i øvrigt en god idé, at medarbejdere jævnligt googler deres navn for blandt an-

det at være sikker på, at der ikke er oprettet en falsk Facebook-profil på den pågældende.  

 

Adfærden på internettet og på de sociale medier er grundlæggende en afvejning mellem privatliv på 

den ene side og på den anden side det forhold, at man er ansat ved Danmarks Domstole. 

 

Der findes nogle råd til, hvordan den enkelte medarbejder selv kan vælge at forebygge en eventuel chi-

kane. Det væsentligste er, at selv om man ikke ønsker at benytte Facebook eller LinkedIn, kan man med 

fordel oprette sin profil begge steder uden egentlig at benytte den. Dermed har man en profil, der er 

den ”rigtige”. Hvis man jævnligt googler sit eget navn, jf. ovenfor, kan man klikke på de rigtige profiler 

og dermed være med til at sikre, at eventuelle falske profiler rangerer lavere i søgeresultaterne på 

Google, når ens navn googles af andre.  

 

4. Håndtering af digital chikane 

 

4.1. Hurtig reaktion 

Bliver en medarbejder udsat for digital chikane, eller er en konflikt ved at udvikle sig til chikane, er det 

vigtigt, at ledelsen handler hurtigt.   

 

En medarbejder, der chikaneres på nettet, skal straks orientere sin kontaktperson, så denne har mulig-

hed for at reagere. Kontaktpersonen skal drøfte sagen med medarbejderen og forklare medarbejderen, 

hvordan denne vil gribe sagen an. Kontaktpersonen skal i den forbindelse være opmærksom på, om 

medarbejderen har behov for psykologhjælp, jf. afsnit 4.5. nedenfor. Kontaktpersonen skal om fornø-

dent sørge for, at medarbejderen ikke er alene umiddelbart efter, at medarbejderen er blevet bekendt 

med chikanen.  

 

Kontaktpersonen bør således støtte op om medarbejderen og drage menneskelig omsorg for den på-

gældende, ligesom kontaktpersonen skal tage ”sagen på sig” og foretage de nødvendige videre skridt.  
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Det er vigtigt, at kontaktpersonen særligt i grove sager tydeligt tilkendegiver over for medarbejderen, 

at der tages ansvar for situationen, og at der fra ledelsens side handles offensivt over for krænkeren.  

 

Kontaktpersonen bør efter omstændighederne hurtigt tage kontakt til krænkeren og bede pågældende 

om at stoppe chikanen og oplyse om konsekvenserne ved en fortsat chikane, fx politianmeldelse. Det er 

i den forbindelse vigtigt, at kontaktpersonen besidder de fornødne færdigheder i konflikthåndtering og 

således kan være kompetent i situationen.  

 

Kontaktpersonen kan samtidig forklare krænkeren, at medarbejderen er underlagt ledelsesmæssige 

beslutninger om fx serviceniveau og beslutningskompetence. Man kan således forsøge at gøre det klart 

for krænkeren, at medarbejderen ikke handler på egne vegne.  

 

Afhængig af situationen kan det være nødvendigt, at kontaktpersonen orienterer medarbejderens kol-

leger. Selvom den digitale chikane i første omgang er rettet mod en enkelt medarbejder, vil situationen 

kunne smitte af på medarbejderens kolleger og måske på den enkelte ret, Procesbevillingsnævnet eller 

Domstolsstyrelsen som helhed. 

 

Er der alene tale om en potentiel konflikt, kan den forsøges nedtrappet fx ved skift af sagsbehandler el-

ler ved at give borgeren en grundigere klagevejledning. 

 

4.2. Bevissikring 

Man kan være tilbøjelig til at slette en chikanøs ytring, når man bliver opmærksom på den. Men det er 

meget vigtigt, at beviset for chikanen sikres med det samme. Krænkelsen skal udskrives, inden ytringen 

fjernes. Dette kan gøres fx ved skærmprint ved at trykke på knappen 'PrtScr' på et almindeligt tastatur 

og derefter indsætte billedet i et word-dokument. 

 

Man bør sikre sig beviset for krænkelsen, inden man går videre med anmeldelse til Facebook, hosting-

virksomheden mv., jf. afsnit 4.3 nedenfor. 

 

4.3. ”Stands ulykken” 

Krænkelsen af medarbejderen skal standses hurtigst muligt. Kontaktpersonen skal således – eventuelt 

med bistand fra medarbejderen – iværksætte de nødvendige tiltag til at få de chikanøse ytringer fjernet 

fra internettet. Man kan efter omstændighederne rette henvendelse til krænkeren og bede pågælden-

de om at fjerne de chikanøse ytringer, jf. afsnit 4.1 ovenfor. Det kan overvejes at bruge en skabelon, 

som gengivet i bilag 1. 

 

Kontaktpersonen bør endvidere forsøge at få de chikanøse ytringer fjernet fra internettet ved at rette 

henvendelse til de konkrete steder på internettet, hvor chikanen er fremsat, fx på Facebook, hjemme-

sider eller via Googles søgeresultater. 

 

4.3.1. Facebook 

Hvis der oprettes en falsk profil af en medarbejder, skal man lokalt kontakte administratoren af Face-

book for at få slettet profilen hurtigst muligt. Forholdet kan anmeldes på følgende måde: 
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1. Gå til den falske profil. 

2. Klik på  på coverbilledet, og vælg ”Anmeld”. 

3. Følg vejledningen på skærmen. 

 

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du anmelde en forfalsket profil ved at følge dette link: 

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 

 

4.3.2. Hjemmesider 

Hvis en medarbejder udsættes for chikane på en hjemmeside, kan man gøre følgende:  

 

1. Find ud af, hvem der hoster den pågældende hjemmeside, dvs. hvem der er ansvarlig for 

hjemmesidens server. Du kan fx bruge dette link: http://www.whoishostingthis.com/ 

2. Indtast hjemmesidens adresse i søgefeltet – og tryk på ”Search”. 

3. Kontakt hosting provider/webmaster. 

 

4.3.3. Google 

Det er muligt at anmode Google om at fjerne oplysninger fra Googles søgeresultater. Google vil dog 

alene fjerne visse typer af følsomme personlige oplysninger fra Googles søgeresultater, som for eksem-

pel nationale identifikationsnumre, bankkontonumre, kreditkortnumre, billeder af underskrifter og bil-

leder med nøgenhed eller seksuelt eksplicit materiale, som er blevet uploadet eller delt uden den 

krænkedes samtykke. Google fjerner normalt ikke oplysninger om fødselsdato, adresser og telefon-

numre.   

 

Man kan læse nærmere om Googles politikker om fjernelse af oplysninger, herunder hvordan man an-

moder Google om, at få oplysningerne fjernet, på dette link: 

https://support.google.com/websearch/answer/2744324 

 

4.4. Andre reaktionsmuligheder og godtgørelse for tort  

I nogle tilfælde kan retsplejelovens regler om midlertidige afgørelser om forbud og påbud anvendes til 

at bringe chikanen til ophør, f.eks. ved at sikre, at en hjemmeside med krænkende indhold fjernes fra 

internettet.   

  

Efter § 26 i erstatningsansvarsloven har man krav på godtgørelse for tort, hvis man har været udsat for 

en retsstridig ærekrænkelse. I praksis gives godtgørelsen ved krænkelser omfattet af straffelovens § 

267, § 119, stk. 2, og ved overtrædelser af § 264 d.         

 

Retten udmåler under en straffesag godtgørelsens størrelse, og ved udmålingen tages der hensyn til 

krænkelsens grovhed, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt. 

 

4.5. Psykologhjælp 

Kontaktpersonen skal være opmærksom på, om medarbejderen har behov for psykologhjælp. Menne-

sker reagerer forskelligt på voldsomme oplevelser, som fx chikane, og reaktionen indtræder ikke altid i 

umiddelbar forlængelse af krænkelsen. Kontaktpersonen skal derfor også i tiden efter episoden have en 

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
http://www.whoishostingthis.com/
https://support.google.com/websearch/answer/2744324
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særlig opmærksomhed på den krænkede medarbejder og om fornødent drage særlig omsorg for den 

pågældende. 

 

Domstolsstyrelsen kan via psykologfirmaet Psykon formidle hurtig psykologbistand til medarbejdere, 

der er kommet i en krise, der påvirker arbejdsevnen. Har en medarbejder brug for ordningen, skal le-

delsen kontakte styrelsens HR-center. Se nærmere om ordningen på intranettet. 

 

4.6. Anmeldelse til politiet 

Som udgangspunkt skal den medarbejder, der oplever chikanen, selv anmelde forholdet til politiet. Det-

te udgangspunkt gælder også, hvis eksempelvis flere medarbejdere ved den enkelte ret, i Procesbevil-

lingsnævnet eller i Domstolsstyrelsen bliver ramt af chikanen. I så fald kan ledelsen også indgive en 

samlet anmeldelse på medarbejdernes vegne. Det kan overvejes at bruge en skabelon, som gengivet i 

bilag 2. 

 

I tilfælde af, at medarbejdere på tværs af Danmarks Domstole chikaneres samtidig af samme person, er 

det også muligt at indgive én samlet politianmeldelse. En sådan anmeldelse kan indgives af Domstols-

styrelsen (Jura) med direktøren som anmelder. 

 

I praksis vil en samlet anmeldelse kræve, at alle berørte medarbejdere skriftligt (og gerne via ledelsen) 

giver samtykke til, at anmeldelsen indgives, og at styrelsen indhenter deres CPR-numre til brug for an-

meldelsen. Det er således kun de medarbejdere, der samtykker hertil, der vil blive omfattet af politi-

anmeldelsen.  

 

Derefter vil styrelsen sende anmeldelsen pr. e-mail til den relevante politikreds med vedhæftning af re-

levant dokumentation som for eksempel e-mails, skærmprints, billeder mv. 

 

Når anmeldelsen er indgivet, vil styrelsen løbende have kontakt med politikredsen, som behandler sa-

gen, for at holde sig opdateret på sagens fremdrift. De involverede vil blive orienteret, når der er nyt, 

men er også velkomne til at kontakte Jura, hvis der opstår spørgsmål eller lignende.  

 

4.7. TopDesk/ServiceDesk 

Når en medarbejder udsættes for digital chikane, skal episoden meldes ind i TopDesk. Det kan fx være 

kontaktpersonen, der har ansvaret herfor. Domstolsstyrelsen kan således hurtigt danne sig et overblik 

over, om der er tale om digital chikane af mere omfattende karakter, der rammer flere medarbejdere 

på tværs af Danmarks Domstole. Styrelsen kan endvidere bruge oplysningerne til statistisk brug.  

 

Meldes episoden ind i TopDesk via selvbetjeningsportalen, skal man gøre følgende: 

1. Under ”Henvendelser til ServiceDesk” vælges ikonet ”Web” -> ”Internet” -> ”Forespørgsel 

(change)”. 

2. Emne udfyldes med ”Digital chikane”, og beskrivelse udfyldes med en fyldestgørende beskrivel-

se af den digitale chikane. Vedhæft gerne dokumentation. 

 

Meldes episoden derimod ind via ServiceDesk, skal man registrere sagen som følgende: 

http://intranet.domstolene.dk/Artikler/Sider/Psykologordning.aspx
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1. Udbytte: Lav. 

2. Ansvarliggruppe: Digital chikane. 

3. Status: Lukket. 

4. Handling: ”Kære Bruger, din sag om digital chikane er registreret”. 

 

4.8. Orientering af Domstolsstyrelsen 

Domstolsstyrelsens sikkerhedssekretariat skal orienteres på e-mailadressen sikker-

hed@domstolsstyrelsen.dk, når krænkelsen vurderes at være af særlig alvorlig karakter, eller når der er 

tale om krænkelser, der rammer flere medarbejdere på tværs af Danmarks Domstole.  Domstolsstyrel-

sens sikkerhedskoordinator eller sikkerhedsfuldmægtig kan i øvrigt altid kontaktes, hvis der er behov 

for rådgivning i en konkret sag om digital chikane.   

 

5. Hvornår er digital chikane strafbar?        

   

Det kan være strafbart at udøve chikane på internettet, herunder på hjemmesider, sociale medier, net-

fora, weblogs osv.       

 

Straffeloven indeholder flere bestemmelser, som kan være relevante i situationer, hvor der udøves chi-

kane på internettet. Det kan navnlig være relevant at se på straffelovens § 267 om ærekrænkelser, § 

119, stk. 2, om trusler om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod offentlige tjenestemænd i 

funktion samt § 264 d om videregivelse af meddelelser eller billeder vedrørende en andens private for-

hold m.v. 

 

  5.1. Ærekrænkelser 

En af de bestemmelser, som ofte er relevant i forbindelse med chikane på internettet, er straffelovens 

§ 267 om ærekrænkende ytringer (injurier). Bestemmelsen gælder blandt andet for ytringer, som frem-

sættes i tekst, videoklip eller lyd, som offentliggøres på internettet.     

 

Det følger af bestemmelsen i straffelovens § 267, at det er strafbart at krænke en andens ære ved for-

nærmelige ord eller handlinger, herunder fx ved latterliggørende eller hånende ytringer. Det er også 

strafbart at fremsætte eller udbrede beskyldninger om strafbare forhold, der er egnede til at nedsætte 

den fornærmedes agtelse hos andre borgere.    

 

En ytring er ”ærekrænkende” og dermed omfattet af straffelovens § 267, når den efter en sproglig vur-

dering er egnet til at krænke en andens ære. Der lægges vægt på ytringens ordlyd og indhold samt kon-

teksten, hvori den indgår. Det er også en betingelse, at den, der fremsætter ytringen, ønsker at krænke. 

Det betyder samtidig, at en fornærmelse, som fremsættes på grund af en misforståelse eller en for-

veksling, ikke er en ærekrænkende ytring.  

 

Straffelovens § 267 skal fortolkes og afgrænses under hensyntagen til ytringsfriheden, herunder også 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Har en ytring fx en samfundsmæssig interesse, eller 

udgør den en del af en aktuel politisk debat eller et satirisk indslag, vil den være straffri ud fra hensynet 

til ytringsfriheden. 

mailto:sikkerhed@domstolsstyrelsen.dk
mailto:sikkerhed@domstolsstyrelsen.dk
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Retssager om ærekrænkelser i medfør af straffelovens § 267 er normalt omfattet af privat påtaleret. 

Det betyder, at den krænkede selv (og ikke anklagemyndigheden) skal anlægge og gennemføre en pri-

vat straffesag. Når den krænkede person arbejder ved domstolene, kan sager om ærekrænkende sigtel-

ser dog i nogle tilfælde gennemføres af anklagemyndigheden ved en offentlig straffesag, hvis den 

krænkede anmoder herom.   

 

Endelig skal straffelovens § 268 om bagvaskelse nævnes. Det fremgår af bestemmelsen, at såfremt en 

sigtelse er fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller såfremt gerningsmanden har savnet rimelig 

grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og straffen i § 267 kan stige til 

2 år. Grænsen mellem § 267 og § 268 er dog flydende, og der stilles strenge krav til anvendelsen. 

 

  5.2. Fremsættelse af sigtelser for et strafbart eller ærekrænkende forhold mod domstolspersonale 

Efter straffelovens § 119, stk. 2, er det ulovligt offentligt at fremsætte trussel om sigtelse for et straf-

bart eller ærekrænkende forhold mod blandt andre dommere, dommerfuldmægtige og andet persona-

le ved domstolene, hvis de træffer administrative afgørelser i forbindelse med deres arbejde. Bestem-

melsen finder anvendelse i situationer, hvor sigtelserne eller ærekrænkelserne refererer til noget, der 

er sket i forbindelse med udførelsen af den krænkedes arbejde. Sager om overtrædelse af straffelovens 

§ 119, stk. 2, gennemføres af anklagemyndigheden som offentlige straffesager.      

 

5.3. Uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder om private forhold 

Efter straffelovens § 264 d kan det også være strafbart, hvis nogen uberettiget videregiver meddelelser 

eller billeder (fx på internetfora, weblogs osv.) vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt bille-

der af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. 

Betegnelsen ”private forhold” betyder, at bestemmelsen normalt ikke kan anvendes på meddelelser 

om arbejdsmæssige forhold eller på billeder af medarbejdere ved domstolene, som er taget, imens 

medarbejderne udfører deres arbejde. Er der derimod tale om oplysninger om forhold, der ikke angår 

den pågældendes arbejde, og er oplysningerne af privat karakter, fx private familiemæssige forhold, 

sygdom, skilsmisse osv. kan videregivelsen være strafbar. Denne bestemmelse skal også fortolkes og 

afgrænses under hensyntagen til ytringsfriheden. Sager om overtrædelse af § 264 d gennemføres af 

anklagemyndigheden ved en offentlig straffesag. Den krænkede skal efter at have fået kendskab til 

krænkelsen inden 6 måneder begære offentlig påtale, og sagen gennemføres herefter af anklagemyn-

digheden som en offentlig straffesag.   

 

Endelig skal det nævnes, at det følger af navnelovens § 26 og § 27, at det er ulovligt at anvende navne, 

som man ikke selv bærer i henhold til navnelovgivningen. Navnelovens § 26 og § 27 kan derfor være re-

levante i situationer, hvor der fx oprettes falske facebook-profiler.    

 

5.4. Vedrørende det kommende lovforslag - Respektpakke I   

Respektpakke I blev præsenteret i Justitsministeriet den 4. maj 2016. Det fremgår bl.a. af respektpak-

ken, at straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste, der har en straf-

feramme på 8 år, skal udvides til også at omfatte indirekte trusler, herunder fx trusler fremsat på socia-

le medier, internettet eller i pressen. Det fremgår endvidere af respektpakken, at der skal indføres 

skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærme-
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stes udførelse af offentlig tjeneste. Respektpakken indeholder således forslag til nogle initiativer, som 

vurderes vil indebære en højere grad af beskyttelse af offentligt ansatte mod cyberchikane.  Det for-

ventes, at lovforslaget vil blive fremsat i efteråret 2016. Nærværende vejledning vil blive opdateret 

med de ændringer af straffeloven, som respektpakken forventes at blive udmøntet i, så snart lovæn-

dringerne er vedtaget og trådt i kraft.      
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Skabelon for brev til krænker    BILAG 1 

 

 

    

 

[Modtageradresse] 

 

 

 

Din henvendelse af YY 

  

Vi er blevet opmærksomme på, at du har oprettet en hjemmeside [link] / facebookside [link] med ind-

hold, der vedrører navngivne medarbejdere ved Danmarks Domstole.  

 

Vi er af den opfattelse, at indholdet af hjemmesiden [link]/facebooksiden [link] er af en sådan karakter, 

at det potentielt er i strid med straffelovens bestemmelser om ærekrænkelser m.v.  

 

Vi opfordrer dig derfor på det kraftigste til at lukke hjemmesiden/facebooksiden ned snarest og senest 

to dage fra afsendelsen af denne mail. Hvis ikke hjemmesiden/facebooksiden er lukket ned på dette 

tidspunkt, vil vi anmelde forholdet til politiet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

ZZ 
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Skabelon for politianmeldelse    BILAG 2 

 

 

 

Sendes via sikker mail til politiet – evt. efter forudgående telefonisk kontakt med pågældende politi-

kreds. 

 

--- 

 

Til rette vedkommende 

 

På vegne af [retspræsidenten], retspræsident i XX, skal jeg hermed anmelde YY, adresse, med cpr.nr. ZZ 

(hvis retten har det), for chikane og ærekrænkende ytringer over for en række af de ansatte ved Dan-

marks Domstole på sin hjemmeside/facebookside [link]. Se vedhæftet, hvilke medarbejdere det vedrø-

rer, samt skærmprint fra hjemmesiden/facebooksiden som dokumentation for dens ulovlige indhold.  

 

[Beskrivelse af vedkommendes henvendelse, hvis den findes.] 

 

Vi har anmodet YY om at lukke hjemmesiden/facebooksiden ned, men da det ikke er sket, anmelder vi 

hermed forholdet til jer.  

 

Skulle I have brug for yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte undertegnede eller den en-

kelte forurettede.  

 

Med venlig hilsen  

 

QQ 

 

--- 

 

 

Til mailen vedhæftes oversigt over de forurettede (med cpr.nr. – husk, at de hver især skal samtykke til 

indhentelsen af cpr.nr. og indgivelsen af anmeldelsen på deres vegne), skærmprint fra hjemme-

side/facebookside, print af mails eller lignende. 

 

 


