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SPØRGSMÅL 
 
Med udgangspunkt i teksterne og med inddragelse af relevante retsteorier ønskes en 
diskussion med særlig vægt lagt på rettens gyldighed og forpligtende karakter samt 
retssikkerhed og retskilder. 
 
 
Artikler om blodpenge 
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Imamen, professoren og 200 kameler 
Om hvorfor debatten om blodpenge og muslimske mæglingsforslag er eskaleret. Om symbolpolitik 
og danske værdier. 

Af Lars Nørgaard Pedersen og Kristoffer Pinholt 
Fem-seks skud kostede for tre uger siden den 24-årige Ammar Hasan livet, men de har efterfølgende også ramt dybt i 
danskernes selvforståelse. Drabet ved spillestedet Rust på Nørrebro i København har ikke kun udløst frygten for hævn-
opgør, men en lavine af kontroversielle forslag, politiske manifestationer og kontante reaktioner. Efter drabet på Ammar 
Hasan foreslog det islamiske overhoved imam Abu Laban at løse stridigheden med blodpenge, således at familien til den 
drabssigtede eller foreningen Islamisk Trossamfund fandt en sum på 200.000 kr. svarende til 200 kameler som bod til 
Hasan-familien. Dernæst udarbejdede Abu Laban og Islamisk Trossamfund en fredsplan, som indebar, at den drabs-
sigtede og hans familie ikke viste sig i København. De alternative løsningsforslag mødte opbakning fra to strafferets-
eksperter, professor Vagn Greve og lektor Anette Storgaard, som vurderede, at dansk retspraksis med fordel kunne 
adoptere flere muslimske skikke. Regeringen og Dansk Folkeparti afviste kategorisk eksperterne, og Morten 
Messerschmidt (DF) rejste tvivl om, hvorvidt Vagn Greve fortsat måtte undervise på Københavns Universitet hvad han 
dog trak tilbage en halv dag senere.  
 
Blot et supplement  
Abu Laban og eksperterne har fastholdt, at de alternative løsninger blot er et supplement til det formelle system, mens 
politikerne har angrebet forslagene for at krænke og kortslutte det danske retssystem. Men hvorfor har debatten været så 
heftig, og står aktørerne overhovedet så langt fra hinanden? Lektor, ph.d. Mehmet Ümit Necef, Center for Mellemøst-
studier, Syddansk Universitet, mener, at de voldsomme reaktioner skyldes symbolpolitik: »Der foregår en symbolsk 
kamp, som ikke har noget med den konkrete sag at gøre. Politikerne sender en signalværdi til vælgerne om stram 
indvandrerpolitik og danske værdier. På den anden side demonstrerer Abu Laban over for sine trosfæller og ikke mindst 
over for danskerne at han kan handle. At han er en problemknuser.« Så parterne er reelt ikke så langt fra hinanden, og 
derfor er det også muligt at komme videre, mener Mehmet Ümit Necef: »Faktisk er de enige om det mest fundamentale. 
At dæmpe konflikten og bekæmpe kriminaliteten. Denne sag kan lære os, at vi ikke har brug for symbolpolitik, fordi den 
graver dybere grøfter. I stedet bør man bruge alle kræfter på de reelle problemer, f.eks. indvandrernes arbejdsløshed.« 
Personligt er han i tvivl om fornuften i de alternative mæglingsforslag. »På den ene side er vi i Danmark, og her gælder 
dansk lovgivning for alle. På den anden side kan man sige, at findes der anden lovpraksis, som ikke strider mod dansk 
lov, og som kan hjælpe til at løse problemer, bør vi måske benytte den,« siger Mehmet Ümit Necef.  
 
Slagsmål om pige  
Han sammenligner dilemmaet med en episode for 10 dage siden på et københavnsk gymnasium: To indvandrerdrenge 
begyndte at slås om en pige. Den ene overfaldt den anden meget voldsomt. Gymnasiets rektor opdagede det og bort-
viste permanent drengen, som udløste slagsmålet. Et par dage efter dukkede de to drenges fædre op hos rektoren. De 
lovede, at drengene var forsonet og bad om, at den bortviste kom tilbage. Skulle rektoren acceptere forslaget? »Ligesom 
på Nørrebro forsøger man at løse et problem uden om myndighederne. Rektoren bør fastholde sin beslutning, fordi over-
faldet skete på gymnasiets område,« siger Mehmet Ümit Necef. Sådan gik det også. Drengen kom ikke tilbage. Mehmet 
Ümit Necef har større forståelse for imam Abu Labans forsøg på at mægle end fædrenes fra eksemplet. »Men imamen 
skyder sig selv i foden, fordi han begynder at tale om kameler og blodpenge. Det lyder alt for eksotisk.«  
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Fronter trukket op  
Asad Ahmad, faglig koordinator og mægler ved Center for Konfliktløsning, som mægler i alt fra skilsmisser til nabostridig-
heder, mener også, at den egentlige kløft mellem parterne er mindre, end debatten afspejler. »Fronterne er virkelig truk-
ket op mellem den danske offentlighed, som tager afstand fra sharia-loven, og Abu Labans forslag. Man er med til gen-
sidigt at bekræfte fordomme om hinanden, og debatten eskalerer, når man ikke kan blive enige om, hvorvidt blodpen-
gene skal erstatte eller supplere retssystemet. Men den reelle afstand er ikke så stor, fordi målet er det samme,« siger 
han. Københavns Politi har de seneste uger efterforsket i opgøret på Nørrebro efter drabsepisoden og den efterfølgende 
flugtaktion, da en gruppe hætteklædte mænd hentede den dræbtes storebror ud af Rigshospitalet: »Når vi taler grov 
bandekriminalitet, har vi de seneste uger lært, at gør vi ikke noget dramatisk og holder vedholdende fast, sidder vi på en 
tikkende bombe. Historisk har vi været for slappe, og der har været tendens til for megen rundkreds, som ikke har hjulpet 
i mange tilfælde,« siger chefkriminalinspektør Per Larsen.  
 
Op til politikerne  
Han understreger, at spørgsmålet om blodpenge og bortvisning fra bydele er op til politikerne, men siger dog: »Om for-
slagene vil lette vores arbejde, er svært at tage stilling til. Blodpengene kan være på kant med straffelovens regler om 
afpresning, og at byforvise folk vil være i stærk strid med den praksis, vi hidtil har ført,« siger Per Larsen. Peter Skaarup, 
formand for Folketingets retsudvalg og næstformand for Dansk Folkeparti, mener, at de seneste dage har vist, at frygten 
for parallelsamfund stikker dybere end frygtet. Hans reaktion på strafferetseksperternes opbakning til muslimske skikke 
er, at de »ikke må være rigtig kloge«. »Vi har et retssystem, som bygger på en lang demokratisk tradition. Fordi vi får en 
stor indvandring, sætter vi ikke de principper på spil.« Peter Skaarup afviser, at politikerne har ført symbolpolitik de sene-
ste dage. »Vi fastholder de værdier, vi har og er stolte af. Vi vil ikke acceptere, at nogle forsøger at afprøve vores rets-
system for at komme tættere på det samfund, de kommer fra.« Om partifællens reaktion over for professor Vagn Greve 
siger han: »Den stod for Morten Messerschmidts egen regning. Alle kan komme til at melde for hurtigt ud.«  
lars.pedersen@jp.dkkristoffer.pinholt@jp.dk  
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Debat: Tendens: Hysterisk reaktion på Abu Labans mægling 

Af Birthe Rønn Hornbech, mf (V) 
Evangelisten Matthæus kalder de penge, som Judas modtog for at forråde Jesus, blodpenge. Judas angrede som 
bekendt og hængte sig, men forinden havde han smidt pengene i tempelblokken. Men præsterne fjernede pengene, da 
de havde forbindelse med et menneskes død og derfor ikke kunne anvendes som offergave til templet.  
 I nyere tid anvendes begrebet blodpenge med stor fryd af journalisterne for at stramme historierne op. Senest er 
begrebet blevet anvendt igen og igen af journalister, der ikke har evnet eller gidet at skrive mere folkeoplysende artikler 
endsige har gidet sætte sig ind i, hvad imamen Abu Laban egentlig foreslog. På den måde har pressen været med til at 
piske en stemning op til hysteriske højder. Kun de få har gidet lytte til, hvad imamen egentlig sagde. Mig bekendt har 
imamen, der har ytret sig om drabet forøvet af en dørmand, ikke på noget tidspunkt gjort sig til talsmand for, at straffe-
sagen ikke måtte gå sin gang i retssystemet.  
 Automatreaktionerne fra politikere og diverse læserbrevsskribenter kunne ikke stoppes. Et af de tilbagevendende 
udsagn var, at vi danskere skam ikke vil finde os i, at muslimsk ret skal anvendes i Danmark. I Danmark gælder dansk 
ret.  
 Men de samme politikere og læserbrevsskribenter overser aldeles, at vi i Folketinget for længst har indført eller 
foreslået regler, vi ikke ville drømme om at diskutere, hvis ikke der var muslimer i Danmark. I vor iver efter at komme 
efter muslimerne har vi for længst bevæget os ind på en glidebane.  
 Det første eksempel var Folketingets indførelse af en særlig strafferegel om kvindelig omskæring. Regelen var aldeles 
overflødig. Mishandling har hele tiden været strafbart i Danmark. Der var alene tale om populistisk signallovgivning, og 
kun få politikere gad diskutere, hvad der egentlig sker, hvis vi bliver ved med at indføre unødvendige særregler til ære for 
muslimerne. De må jo i længden tro, at der gælder et særligt retssystem for dem, og at deres handlinger skal være selvs-
tændigt kriminaliseret for at være ulovlige. Så tåbelige har vi selv været. Dertil kommer, at den stemning, man forsøgte at 
oppiske mod muslimer, afslørede en manglende viden om, at kvindelig omskæring ikke er knyttet til religionen, men til 
kulturen, og også anvendes af kristne i Afrika.  
 Både før og efter valget har flere partier opdaget, at blasfemibestemmelsen også beskytter muslimer. En hidtil upå-
agtet regel skulle derfor afskaffes. Efter Dansk Folkepartis mening, fordi den hæmmer ytringsfriheden. Hvad et flertal 
heldigvis var imod. Et andet parti ønskede særlovgivning rettet imod muslimske imamer. Endelig har et parti forsøgt at 
antaste jødernes særlige slagtemetode, som har været lovliggjort i hundrede år, og som jøderne i øvrigt til stadighed har 
gjort mere skånsom over for dyrene.  
 Men tilbage til imamens forslag. Det ene forslag var en idé om, at drabsmanden og hans familie skulle flytte fra 
området. Hvor tit har danske politikere ikke i andre sammenhænge talt for, at offeret ikke skal gå og se på gernings-
manden. Vi udviser af Danmark, og vi giver tilhold om, at en gerningsmand ikke må opsøge bestemte områder, og 
senest har Folketinget bestemt, at politiet skal kunne flytte en voldelig ægtemand. Imamens forslag om at flytte ger-
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ningsmanden er altså ikke udtryk for middelalder, men i overensstemmelse med de sanktioner, der allerede kendes i 
dansk ret.  
 Som nævnt har hverken imamen eller andre fra indvandrerkredse talt imod, at politiet efterforsker drabet. Det er alene 
pengene, der kan være et problem.  
 At en gerningsmand betaler erstatning for tab af forsørger er der heller intet nyt i. At udenlandske parter indgår civil-
retlige aftaler og desuden aftaler, at anden ret end dansk skal anvendes, er også kendt i andre sammenhænge. Endelig 
eksperimenterer man i disse år med konfliktmægling. Og der er heller intet nyt i, at politiet anvender eksperter i forsøg på 
at bilægge stridigheder gennem konfliktmægling. Det kunne udmærket være en imam.  
 Uanset disse mæglingsforsøg kan straffesagen godt fortsætte parallelt.  
 Det er alene, hvis imamens forslag er udtryk for, at der skal betales for at undgå hævn, at myndighederne kan skride 
ind. Hvis et krav om penge tjener det formål at undgå et hævndrab, kan der være tale om strafbar afpresning. Og det er 
middelalder i Danmark.  
 Retter man sig efter unge venstrefolks forslag om, at vi så slet ikke skal tale med imamerne, forskertser vi en vigtig 
mulighed for i dialogen at forklare det muslimske miljø, hvorfor krav om penge kan være udtryk for en helt uacceptabel 
form for afpresning.  
 Det er ikke polarisering, der er brug for, men at danskerne lærer deres eget retssystem og vort demokrati at kende. Og 
det kniber gevaldigt med forståelsen også for de mest grundlæggende demokratiske principper.  
 Dansk Folkeparti ønsker racismebestemmelsen og blasfemibestemmelsen afskaffet i ytringsfrihedens hellige navn. 
Den ytringsfrihed blev af det unge folketingsmedlem Morten Messerschmidt anvendt til at forsøge at kommandere viden-
skabsministeren til at fyre professor Vagn Greve, der i dagspressen havde forsøgt at give et lidt mere nuanceret billede 
af imamens udsagn. Det var for meget for Morten Messerschmidt. Så vidt går ytringsfriheden ikke. Hvis ikke man er enig 
med Morten Messerschmidt, så står man til fyring. Et udsagn, det unge menneske dog trak tilbage efter kammeratlige 
samtaler i partiet. Men katten var sluppet ud af sækken, og Morten Messerschmidts udemokratiske grundholdninger er 
intakte.  
 Dele af dansk presse og det officielle Danmark har pisket en stemning unødigt op frem for at opfordre til eftertanke. 
Forløbet kan have skabt yderligere had i indvandrermiljøet.  
 Der er kun en vej frem. Ud over strafsystemet skal vi benytte dialogen. Evner vi ikke den, graver vi dybere kløfter 
mellem befolkningsgrupperne i Danmark.  
 Det er dødsensfarligt.  
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Religion og jura bliver blandet i andre vestlige lande 
ISLAMISK RET: Shariaråd er til gavn for mandlige fundamentalister og skade for kvinder og børn, 
mener dansk shariaekspert. Vesteuropæiske lande har i årevis diskuteret islamisk lovs indflydelse 
på landets retsvæsen. 

Af Jesper Termansen 
For få uger siden afgjorde Østre Landsret i København en meget speciel sag. En herboende pakistansk kvinde havde 
stævnet sin pakistanske mand, fordi hun mente, at han havde snydt hende for hendes brudegave i forbindelse med 
deres skilsmisse.  
 Sagen endte med, at manden fik medhold. Shariaeksperten, lic.jur. Rubya Mehdi fra Carsten Niebuhr-instituttet, der 
selv er af pakistansk oprindelse, var indkaldt som ekspert i sagen. Hun forudser flere af den slags retstvister, hvor dansk 
ret bliver konfronteret med islamisk lov – sharia. Og Rubya Mehdi tror, at stadig flere konflikter kan løses ved bedre 
oplysning til danske jurister om islamisk lov, så man gennem retsmægling – mediation – forliger parterne.  
 Senest er debatten herhjemme gledet fra skilsmissesagerne og til de alvorlige straffelovsovertrædelser. Det er sket, 
efter at imam Abu Laban ved koranstudier har fundet ud af, at to stridende indvandrerfamilier på Nørrebro måske kan 
forliges gennem betaling af blodpenge – svarende til 200 kameler. For nylig har den fremtrædende strafferetsekspert 
Vagn Greve, Københavns Universitet, så gjort sig til talsmand for en stigende inddragelse af sharia i dansk retspraksis til 
konfliktløsning også inden for strafferetten.  
 Rubya Mehdi er stor tilhænger af mediation – retslig mægling med hensyn til muslimske skikke – så længe det ligger 
inden for menneskerettighederne. Men hun afviser et shariaråd i Danmark, ligesom hun afviser begreber som »blod-
penge«. Det er reminiscenser fra stammesamfund, som ikke engang er anerkendt i muslimske lande, siger hun.  
»Et islamisk råd risikerer meget nemt at blive til skade for især kvinder og børn. Det er ofte mandlige fundamentalister, 
som sidder i sådan et råd og fortolker shariaen. En kvinde er f.eks. ifølge shariaen kun det halve værd af en mand, hvis 
der skal betales blodpenge,« siger Rubya Mehdi.  
 Hele sidste efterår har hun for fulde huse undervist jurastuderende ved Københavns Universitet i islamisk lov som 
valgfrit kursusfag, og Danmark er i stigende grad ved at få den debat, som en række andre vestlige lande har haft i 
mange år om islamisk lovs indflydelse.  
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Norsk shariaråd i modvind  
Netop den seneste praksis i forbindelse med giftermål, blev i Norge udløberen af en ophedet debat om behovet for 
shariaråd. For to år siden foreslog kommunalminister Erna Solberg fra partiet Høyre, at landet fik et shariaråd, der kunne 
tage stilling til og mægle i skilsmisser efter britisk forbillede.  
 Men ifølge talskvinden Hege Storhaug fra den shariakritiske organisation Human Rights Service i Norge medførte det 
en så voldsom politisk kritik, at tanken nu reelt er aflivet. Det har blandt andet ført til, at ægtefolk skal skrive under på en 
særlig blanket:  
 »Vi har fået loven, som ligestiller mænd og kvinder – også muslimer – ved skilsmisse. Det skal alle ægtepar under-
skrive. Men jeg er da udmærket klar over, at der fortsat findes en udbredt praksis, hvorefter muslimer følger egne regler 
og skikke i Norge. Det er der hver dag vidnesbyrd om,« siger Hege Storhaug.  
 Rubya Mehdi henviser til den norske ligestilling ved ægteskab som et frugtbart eksempel på, hvorledes staten tager sit 
ansvar alvorligt over for de svage parter – kvinderne og børnene.  
 »Den norske regel er i overensstemmelse med islamisk lov, men der er mange fortolkninger af shariaen,« siger Rubya 
Mehdi.  
 I England har shariaen ikke forrang for britisk lov, men med en meget stor muslimsk befolkning, har landet gennem 
årene etableret en praksis, hvor man i høj grad lader muslimer selv løse forskellige fortolkninger af familieretten inden for 
deres egne »domstole«. The Islamic Shari’a Council består af lærde fra en række moskeer. Ifølge shariarådets egen 
hjemmeside bruges 95 procent af tiden på skilsmissesager. Her er der dog ingen tvivl om, at kvindernes status er ringere 
end mandens.  
 »Retten til skilsmisse er i Islam fortrinsvis givet til manden,« som shariarådet udtrykker det.  
 I Canada går to provinser i øjeblikket vidt forskellige veje. I Ontario overvejer man at tillade et shariaråd at løse 
familiekonflikter, hvorimod flertallet i den rådgivende forsamling i Quebec i slutningen af maj sagde nej til samme idé.  
Et medlem af det regerende liberale parti, Fatima Houda-Pepin, sagde ved den lejlighed, at »ethvert skridt, der tillader 
muslimsk familieret, vil føre til lignende krav fra det muslimske samfund inden for strafferet og andre områder.«  
 Rubya Mehdi advarer imod, at staten fraskriver sig sit ansvar over for at beskytte kvinder og børn mod overgreb, som 
hun mener finder sted i Canada. »Sharia er åben over for fortolkninger. I Canada findes der mange muslimske kvinder, 
som ikke kender deres rettigheder efter gældende canadisk lov, og som let kan blive ofre for fejlfortolkninger fra 
shariarådet,« lyder det fra Sharia-eksperten.  
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Retspraksis: Muslimske skikke i dansk ret 
Juraprofessor finder grundtanken i hele blodpengesystemet sympatisk, fordi det netop lægger vægt 
på, at der skal skabes mere fred, hvorimod dansk retspraksis lægger vægt på, at det skal være 
ubehageligt for gerningsmanden. 

Af Lars Nørgaard Pedersen og Kristoffer Pinholt 
Danmark bør overføre flere muslimske skikke og traditioner til dansk retspraksis og lade midler som bortvisning fra 
områder, inddragelse af imamer og blodpengesystemet blive en del af det danske retssamfund, vurderer sagkyndige. De 
seneste dage har folketingspolitikere, anført af regeringen og Dansk Folkeparti, fordømt blodpenge og bortvisning som 
metoder til at løse konflikter. Men to af landets førende strafferetseksperter, professor Vagn Greve og lektor Anette 
Storgaard, anbefaler, at de alternative muslimske forslag bliver en del af dansk retspraksis. »Efter min mening er der en 
række ting i den islamiske måde at gribe en konflikt an på, vi kan lære af. Den muslimske tradition er netop at forsøge at 
stoppe en konflikt. Det er det danske straffesystem ikke altid egnet til. I vores system udvikler selv små konflikter sig ofte 
til en straffesag,« siger professor Vagn Greve, Københavns Universitet. Han er positiv over for at bortdømme folk fra 
udvalgte områder og tilføjer, at man allerede har »fornuftige domme«, som forbyder gerningsmanden at opsøge det 
område, som offeret bor i. Han tilføjer, at det også vil være fornuftigt at anvende »centrale personer i familien«.  
 
Blodpenge for fred  
På spørgsmålet om han ligefrem anbefaler blodpenge, svarer Vagn Greve: »Det er klart, at vi ikke vil acceptere trusler 
om at blive slået ihjel, men hele blodpengesystemet lægger netop vægt på, at der skal skabes mere fred, hvorimod vi 
lægger vægt på, at det skal være ubehageligt for gerningsmanden. På den måde er hele grundtanken i blodpenge-
systemet mere sympatisk. De kraftige reaktioner kommer, fordi vi bruger den ulykkelige betegnelse blodpenge. Man kan 
kalde dem erstatningspenge, og det savner mening, at vi ikke vil betale erstatning for at undgå yderligere drab.«  
 
Straffeloven rummelig  
Lektor Anette Storgaard, Syddansk Universitet, vurderer, at det vil være en berigelse at bidrage dansk retspraksis med 
midler, der taler til andre befolkningsgrupper. »Vil vi have et retssystem, som begrænser kriminaliteten, er det en god idé 
at se på, hvad de pågældende har respekt for. Så længe det er retten, der fastsætter det, kan man eksempelvis spørge 
imamerne til råds. Blodpenge lyder usædvanligt. Det skal jeg tygge på. Men bortvisning fra bydele kan vi med fordel 
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anvende. Straffeloven er rummelig, men vi trænger til at ruske op i retspraksis, altså den måde vi bruger loven på,« siger 
lektoren. Imam Abu Laban fra Islamisk Trossamfund har for nylig foreslået både blodpenge og bortvisning som løsning 
på et indvandreropgør i København.  
 
Ministeren afviser  
Justitsminister Lene Espersen (K) er ikke enig i eksperternes anbefaling. »Fordi vi får en stigende andel muslimer, skal vi 
ikke have en gammel testamental indgang til retssystemet med øje for øje og tand for tand. Jeg er enig i, at vi skal i 
dialog med imamerne, men vores retssystem skal ikke ændres til blodpenge eller fredsaftaler. Vil man bo i Danmark, skal 
man acceptere vores regler,« siger hun.  
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Blodpenge i strid med dansk retssystem 
En trussel om hævn bag et krav om blodpenge er klart i strid med dansk retssamfund, vurderer flere 
jurister. De er dog uenige om, hvorvidt blodpenge kan accepteres som en slags godtgørelse 

Af Signe Højgaard Nielsen 
Blodpenge 
Flere jurister er enige om, at blodpenge er i grundlæggende strid med det danske retssystem, hvis pengene skal betales 
for at undgå en efterfølgende hævnaktion. Spørgsmålet er, om forslaget fra den danske imam Abu Laban om, at den 
mordsigtede dørmand skal betale 200.000 i blodpenge for at have skudt en ung muslimsk mand, er foreneligt med det 
danske retssamfund.  
 Professor i strafferet ved København Universitet, Vagn Greve, mener, at blodpenge mere eller mindre allerede findes i 
det danske retssystem i form af erstatninger for tab.  
 »Ser man på den mest moderne retsudvikling er det et udbredt mæglingsinstrument, hvor det er ganske almindeligt, at 
man aftaler, at man ikke længere skal have en konflikt. Det er der ikke noget mystisk i,« siger han. Hvis en kontant 
betaling til den dræbtes familie forhindrer en hævnaktion, synes Vagn Greve blot, at det er »herligt«.  
 Dog må betaling af blodpenge ikke indvirke på den straf, en gerningsmand bliver tildelt, understreger Vagn Greve.  
»Forskellen på blodpenge og almindelig erstatning er dels, at vi ikke bruger et så forfærdeligt ord, og dels at inden for 
islamisk ret slipper man for hævn og straf. I dansk ret kan man ikke betale sig fra straf,« siger han og henviser til, at det 
danske retssystem siden midten af 1800-tallet har skilt spørgsmålet om straf og erstatning ad.  
 
Åbner for slægtsfejde 
Vagn Greves imødekommende syn på blodpenge, som en form for erstatning, undrer lektor i strafferet ved Københavns 
Universitet, Jørn Vestergaard.  
 »Hvis man accepterer, at blodpenge kan tilbydes, accepterer man også, at tilbudet kan afvises. Hvis ikke blodpengene 
betales, er der åbnet op for en ren slægtsfejde,« siger han.  
 I hans øjne er forslaget om blodpenge ude af trit med det moderne retssamfund.  
 »Selve accepten af sådan en løsning er forkastelig og bør ikke høre hjemme i et moderne retssamfund,« siger han.  
 Det er adjunkt i offentlig og international ret ved Roskilde Universitetscenter, Karin Buhmann enig i.  
 »Det moderne retssamfund har søgt at skabe institutioner, der objektiverer konflikten ved at foretage en objektiv efter-
forskning og en objektiv rettergang. Ved at overlade behandlingen af sagen til andre, risikerer man, at der ikke sker en 
retfærdig rettergang med retsgarantier for parterne,« siger hun og peger på, at det ville være uforeneligt med et moderne 
retssamfund, hvis der skulle betales blodpenge, før sagen er efterforsket af politiet og afgjort ved domstolene. Det er 
f.eks. ikke klart, om dørmanden handlede i nødværge.  
 Hun mener, at det danske retssystem er tilstrækkeligt, blandt andet fordi det i forvejen kan tage stilling til en økonomisk 
godtgørelse fra drabsmanden til den dødes familie. Blodpenge er derfor overflødige.  
 
Kulturelle hensyn ok 
Hun mener dog, at retssystemet ikke skal være mere stift, end at der kan tages kulturelle hensyn. Ved udmålingen af en 
økonomisk godtgørelse kan en domstol tage hensyn til de særlige bånd, der eventuelt kan have været mellem ofret og 
familien. Men hun advarer mod at vise så store hensyn, at det går ud over grundlæggende retsprincipper som retten til 
en retfærdig rettergang og princippet om uskyldsformodning.  
 Professor dr. jur. ved Afdeling for Retslære ved Aarhus Universitet, Jens Evald, ser heller ikke mildt på ideen om 
blodpenge .  
 »Det er et problem, hvis det stilles som et ultimativt krav, for så er der en knytnæve bag ryggen,« siger han og peger 
også på det forhold, at fastsættelsen af kompensationen sker uden for retssystemet uden de sædvanlige muligheder for 
at klage.  
 Han er dog enig med Vagn Greve i, at hvis parterne frivilligt indgår en aftale om, at der skal udbetales en form for 
erstatning, er det ikke noget, staten skal blande sig i. Det må bare ikke ske som et krav fra ofrets pårørende, hvor 
manglende betaling automatisk medfører blodhævn.  
 Jens Evald finder spørgsmålet om blodpenge interessant, fordi det illustrerer et af de dilemmaer, der kan opstå i 
brudfladen mellem religionen og retssamfundet.  
 »Måske må man i højere grad for at integrere folk fra andre religioner acceptere alternative løsninger,« siger han og 
nævner som eksempel, at det danske retsvæsen kunne støtte en muslimsk kvinde bedre, der står over for en skilsmisse, 
ved at sikre sig, at skilsmissen også ville være gældende i et muslimsk land, så kvinden ikke senere kommer i klemme. 
Det kan handle om, at manden som led i en mægling følger islamisk lov og siger tre gange, at han vil skilles: »Man må 
tilstræbe at finde løsninger, der tilgodeser andre befolkningsgrupper, men det må ske uden, at det går på kompromis 
med det danske retssystem,« siger Jens Evald.  
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FAKTA 
*Sagen kort  
Lørdag d. 2. juni overfaldt et tæskehold en 34-årig dørmand foran spillestedet Rust på Nørrebro med skovle og flasker. 
De trængte ham ind i en gyde, hvorefter dørmanden trak en pistol og affyrede de skud, der dræbte en af overfalds-
mændene, en 24-årig mand, og sårede den dræbtes 30-årige bror. Dørmanden og hans familie er nu under politi-
beskyttelse af frygt for hævnaktioner. Imam Abu Laban har tilbudt at mægle mellem familierne og har foreslået, at 
drabsmandens familie betaler 200.000 i blodpenge.  
 
 


