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RETTEN pA FREDERIKSBERG 

U dskrift af dombogen. 

Ilr 
Den 6. september 2002 blev i sag nr. BS 3-1840/2001: 

2000 Frederiksberg 
og 

2000 Frederiksberg 
mod 

2000 Frederiksberg 
og 

2000 Frederiksberg 

afsagt saIydende 

DOM: 

ANONYM/SERET 

Under denne sag, der er anlagt den 13. september 2001, har sagsegeme, 
og . , over for de sagsegte, og 

, nedlagt fulgende pastande: 

I. De sagsegte stra1Ies jf. borgerlig straffelovs §§ 267 og 268 for i skrivel-
se af 18. marts og 28. marts 2001 til advokat at have fremsat 
de nedenfor anfurte sigtelser om strafbare forhold: 

la. 
18. marts 2001 

" har vi oplevet i en meget ubehagelig situation, hvor han pavirkt 
aj spiritus har haft sYl:ert ved at styre sin seksualdrift. I str:erkt beruset til
stand jorsegte han at gere fysiske tilnr:ermelser til min kone i kalde
ren ... " 

( ... ) 



" 

Jeg har fold tillid til, at min kone kan tackle sadanne tilnaJrmelser men 
vi lwr ogsa to dRJtre. Desuden er der en raJkke unge piger i naboskabet " 

lb. 
28. marts 2001 

"Tror du, at man i en virksomhed, forening el. lign vii indlemme en per
son i en projektgruppe/samarbejde, .hvis personen har forsegt at stjaJle 
fro kassen? Det er utaJnkeligt, idet en sadan handling rokker ved den 
fundamentale tillid og blotter personen totalt. 

Vi er utrygge og vcemmes i allerhejeste grad ved dine klienters blotte til
stedevaJrelse. Som tiden gar og vores bern og deres kammerater bliver 
sterre - og faJrdes alene fra skole om eftenniddagen - saJttes denne frygt 
i endnu sterre perspektiv ! Spergsmalet er, om man som ansvarlig bor
ger har en forpligtelse til at naJVne den potentielle risiko overJor de avri
ge naboer?" 

2. De jf. pAstand 1 fremsatte beskyldninger kendes ubefujet jr. straffelovens 
§ 273. 

3. De sagslilgte tilpJigtes in solidum til sagslilger at betale en godtgerelse stor 
kr. 50.000,00 jf. erstatningsansvarsloven § 26. 

. og har nedlagt pastand om frifindelse . 

Det fremgar af sagen, at parteme bor i samme ejendom i hver sin lejlighed, 
og at de ejer hver en ideel anpart af ejendo=en. Der har gennem nogle ar 
va:ret tiltagende darligere forhold parteme i mellem, hvilket furte til, at . 

og i et brev af ll.marts 200 I bl.a. foreslog og 
at man skabte klarhed omkring fordeling og vedligeholdelse 

af fa:llesarealer og opfordrede og . til at fremsende et for-
slag til advokat , der er brar til . ._. Opfordringen fmte til 
at . og fremsendte det i pAstanden na:vnte brev af 18. 
marts 2001. 

Brevet har fulgende indledning: 

... "Foranlediget af dine klienter - og - retter vi denne henvendelse 
til dig. Dine klienter har udbedt sig yore kommentarer vedrerende renove- . 
ring af krelder og opdeling/vedligeholdelse af frellesarealer. For at forsta 
baggnmden for de verserende uoverensstemmelser finder vi det imidlertid 
nedvendigt at bringe nogle forhold frem i lyset, som har gjort os utrygge 
ved naboskabet med dine klienter, afstedkommet afskY og mishag - og gen
nem arene umuliggjort etableringen af et godt samarbejde 

Naboskabet med dine klienter har bl.a. budt pa fulgende oplevelser: 
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" 

Ila! ... i opi~ vel i c:n m~gt:l uot!nagt:i ig ;)iLUaliun , il l,Uf nan pavlfi<.t: [ ai 
spiritus har haft svrert ved at styre sin seksualdrift. r strerkt beruset tilstand 
forsegte han at gere fysi ske tilnrermelser til min kone i krelderen, hvilket 
selsagt er en oplevelse bade hun og den evrige familie gerne havde vreret 
foruden. Desuden har han ofte ringet pit vores der i beruset tilstand og bedt 
om at lane en flaske vin(som regel nar har vreret bortrejst) og han har 
ved flere lej ligheder udbasuneret sin store krerlighed til sin tidligere kone. 
Jeg har fuld tillid til , at min kone kan tackle sadanne tilnrermelser, men vi 
har ogsa to delre. Desuden er der en rrekke unge piger i naboskabet" ... 

Efter at advokat . . i skrivelse af 20.marts 2001 havde gentaget op
fordringen til at fremkomrne med et konkret forslag for at lese konflikteme, 
svarede og med den i pastanden nrevnte skrivelse af 
28.marts 2001 : 

.. . "Det er muligt, at vi ikke har udtrykt os klart i vort brev, men vores dag
sorden er ikke at opna en konstruktiv sameksistens med dine klienter. Dette 
urnuligger forti dens hrendelser og oplevelser! Tror du, at man i virksomhed, 
forening el. lign viI indlemme en person i en projektgruppe/samarbejde, hvis 
personen bar forsegt at stjrele fra kassen? Det er utrenkeligt, idet en siidan 
handling rokker ved den fundamentale tillid og blotter personen totalt. 

Vi er utrygge og vremmes i alleroojeste grad ved dine klienters blotte tilste
devrerelse. Som tiden gar og vores bern og deres kammerater bliver sterre -
og frerdes alene fra skolen om eftermiddagen - srettes denne frygt i eildnu 
sterre perspelctiv! Spergsmalct cr, om man som ansvarlig borger har en for
pligtelse til at nrevne den potentielle risiko overfor de evrige naboer? 

Vores dagsorden er at fremskynde det tidspunkt, hvor dine klienter fraflytter 
lejligheden sUedes at vi kan fa nogle anstrendige genboer, som vi kan fule 
os trygge ved. Indtil da tager vi udgangspunkt i den eksisterende sameje
kontrakt og ensker ikke rendringer heri." ...... 

Efter at . og var blevet gjort bekendt med ind
holdet af de nrevnte skrivelser, udsendte de en skrivelse dateret den 28. maj 
200 I. Skrivelsen blev sendt til nrerrnest omkringboende. Den havde fulgen

de ordlyd: 

"Der er desvrerre en konflikt pa : . Den skyldes, at og 
. ensker at "fremskynde vores fraflytning" (citat), sa de kan 

overtage vores anpart i huset. Dette bar de, efter eget udsagn, ogsa forsl'lgt . 
med vores forgrengere, inden vi kebte i 1992. 
Vi skriver til jer fordi : 
De truer med at advare naboer om, at deres born{primrert pga .) 
ikke kan frerdes trygt i omradet. 
Vi vrelger denne lidt drastiske form, da vi rna reagere hurtigt, og da vi ikke 
kan vente pI! evt politianmeldelse eller injuriesager: 
Vi anser os selv for fredelig og fordragelige mennesker( ogsa overfor bern), 
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· , 

men hvis I har en anden opfatteise, vii vi geme here det". 

Der er under damsfarhandlingen afgivet forklaring af parterne samt af vid
net, advokat 

Dommen er i medfur afretsplejelovens § 366a udfrerdiget uden en fuldstren
dig sagsfremstilling. 

og har til st"tte for deres pastande gjort grel-
dende, 
at - og . forsretligt har fremsat eller udbredt de i pastanden 
anfurte sigtelser, 
at sigtelseme uanset deres ordlyd er af det indhold, at . skul-
Ie have gjort sig skyldig i blufrerdighedskrrenkelse over for , i 
tyveri, og at han har fortsret til at begil. seksualforbrydelser over for mindrea
nge,og 
at det er en betydelig skrerpende omstrendighed, at sigtelserne er fremsat 
som led i en il.re1ang chikane, som har det formAl at tvinge 
og . til at fraflytte ejendommen. 

Det gmes greldende, at sigtelserne er usande og at . og ik
ke har furt bevis far deres rigtighed. Det er yderligere en skrerpende om
strendighed, at .og har truet med at udbrede sigtelserne til 
en bredere kreds. 

Endelig har og gjort greldende, at de har krav 
pi\. gadtgmelse i henhold til erstatningsansvarslovens § 26. 

og har til stlltte for deres pastand om frifindelse gjort 
greldende, 
at de ikke har overtradt straffelovens § § 267 og 268, idet udtalelserne alene 
er sket til ' .og i fortrolighed, og 
at og selv ved skrivelsen af 28.maj 2001 har 
spredt rygter til en stmre personkreds. 

Det bestrides, at ag har truet med at udsprede de-om-
handlede sigtelser til andre end og og deres ad-
vokat. . og har under deres partsforklaringer anfurt, at for
millet med udtalelserne var at provokere til en dialog og at gme det klart for 
advokat .. ., hvor frustrerede de var over situationen. 

Over far kravet om godtgmelse har .og gjort greldende, at 
de fremsatte sigtelser ikke berettiger til godtgmelse i rnedfur af erstatnings
ansvarslovens § 26, idet sigtelserne er fremsat i god tro og alene til 

.$TD074Q2S.S0I-STll ·Xl!lO-TJ·LOI_WI4-\D" 
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og . 's advokat som fortrolige oplysninger, og at det 
alene er .' og : "s skrivelse af28.maj 2001, der har 
bevirket, at en st0ITe personkreds har raet kendskab til partemes indbyrdes 
uoverensstemmelser og inddirekte de fremsatte sigtelser. Subsidirert gm-es 
det greldende, at en eventuel godtgerelse alene skal vrere af symbolsk s10r
relse. 

Rettens beml2rkninger: 
De citerede udtalelser kan kun forstas som sigtelser for kriminelle forhold 
sll.ledes at . skulle have gjort sig skyldig i blufrerdigheds-
krrenkelse over for . og i tyveri, og at der skulle vrere risiko for, 
at han ville bega seksualforbrydelser over for mindreange. Disse udtalelser 
er i Jwj grad egnet til at nedsrette . i medborgemes agtelse. 

:. og . har ikke gjort greldende, at de fremsatte sigtelser er 
sande, og der er da heller ikke fur! bevis herfor. Det rna ligeledes lregges til 
grund, at . og ikke har haft rimelig grund til at anse sigtel
serne for tyveri og seksualforbrydelser over for mindreange i kvarteret for 
sande. ' og har dermed overtradt straffelovens § § 267 og 
268. Den omstrendighed at sigtelseme er fremsat over for Lise Harders bror 
i dennes egenskab af advokat for . og , gm- ikke 
sigtelserne straffri. 

Da sigtelserne ikke er frernsat eller udbredt offentligt fastsrettes straffen i 
medfur af de nrevnte bestemmelser for hver af de sags0gte til 10 dagb0der a 
400 kr., subsidirert frengsel i 10 dage. 

Pastanden om mortifikation tages til fulge. 

og skal endvidere i medfer af erstatningsansvarslovens § 
26 betale godtgm-else for den lidte tort. Godtgerelsen fastsrettes til 5.000 kr. 

De rerekrrenkende udtalelser er alene rettet mod . men da 
sags0gte ikke har fremsat indsigelser mod 's partsstatus, afsiges 
der dom med sagsomkostninger som nedenfor anfurt 

THI KENDES FOR RET: 

Sags0gte, , straffes med 10 dagb0der Ii 400 kr. 
Forvandlingsstraffen er frengsel i 10 dage. 

Sags0gte, , straffes med 10 dagb0der Ii 400 kr. 
Forvandlingsstraffen er frengsel i 10 dage. 

De sags"'gte, og , skal anerkende, at fulgende udtalelser er 
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ubefejede: 
" har vi oplevet i en meget ubehagelig situation, hvor han pavirket 

af spiritus har haft swert ved at styre sin seksualdrift. I stt::erkt beruset til
stand forsegte han at gere fysiske ti!nt::ermelser til min kone i kt::elde
ren ... " 

( .. . ) 

leg har Juld tillid til, at min kone kan tackle sadanne ti!nt::ermelser men 
vi har ogsa to delre. Desuden er der en rt::ekke unge piger i naboskabet" 

og 
"Tror du, at man i en virksomhed, forening el. lign vi! indlemme en per
son i en projektgruppe!samarbejde, hvis personen har forsegt at stjt::ele 
fra kassen? Det er utt::enkeligt, idet en stidan handling rokker ved den 
Jundamentale tillid og blotter personen totalt. 

Vi er utrygge og vt::emmes i allerhejeste grad ved dine klienters blotte til
stedevt::erelse. Som tiden gar og v~res bern og deres kammerater bliver 
s'terre - og ft::erdes alene fra skole om eftermiddagen - srettes denne frygt 
i endnu sterre perspektiv ! Spergsmalet er, om man som ansvarlig bor-

o ger har en forpligtelse til at nt::evne den potentielle risiko overfor de evn
ge naboer ?" 

De sagsegte, og 
5.000 la. til sagsegeme, . 
kostninger 20.000 la. 

, skal inden 14 dage in solidum betale 
og 

TorbenHvid 
dommer 
(sign.) 

, sarnt i sagsom-

Udskriftens rigtighed bekrreftes. 
RETTEN pA FREDERIKSBERG, den 6. september 2002 

Lena Romme, ktfm. 
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