Kridt Artist §77 Certifikat
Dette certifikat er for at lette arbejdet for politiet når de henvender sig til en borger/artist som udtrykker sig via
gadekunst med kridt på gaden, efter paragraf 77 i grundloven.
§ 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.
Artikel 19 (FN menneskerettighedserklæring)
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding
og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset
lande grænser.
Politiet kan evt. kræve, at en borger oplyser sit navn, adresse og fødselsdato (retsplejeloven § 750).
Mit navn:
Min adresse:
Fødselsdag:
Politiet har ikke et krav på yderligere oplysninger og , bortset fra de sjældne situationer, hvor der er
anmeldelsespligt.
Efter som jeg er fodgænger har politiet ikke krav på at se køre kort eller heller sygesikringsbevis.
Jeg ved det er strafbart at give politiet forkerte oplysninger for at rette mistanke mod uskyldige
(straffeloven § 164).
På Krims.dk hjemmeside skriver de:
Det er tilladt at videooptage politiet under en anholdelse osv.
Som nævnt flere steder på KRIMs hjemmeside, er det tilladt at fotografere hvem som helst, når de befinder sig på
et frit tilgængeligt offentligt område.
Dette gælder også politiet. Borgere, som fotograferer politiet under anholdelser mv. gør politiet og samfundet en
stor tjeneste, idet filmen kan tjene som bevis under en eventuel sag.
Hæderligere og ordentlige politifolk vil kunne rense sig ved hjælp af optagelsen, og politifolk, som begår
ulovligheder, vil kunne retsforfølges.
§ 264a
Paragraf fra Straffeloven Lovbekendtgørelse nr 909 af 27/9/2005
Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser
Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller
fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager
sådanne personer.
På frit tilgængelige steder, som ingen har dispositionsret , over kan der ikke nedlægges forbud mod fotografering.
Det gælder fx offentlige gader og pladser. Heller ikke politiet kan forbyde fotografering f.eks. af aktioner eller
anholdelser.
Tekniske oplysninger – der anvendes børnekridt som forsvinder i regnen og eller slides/blæser væk således
forsvinder budskaber og der ikke tale om at der udøves hærværk.
Hvad er hærværk?
Hærværk er, når nogen ødelægger eller fjerner ting, som ikke tilhører dem selv. Hærværk kan ske på mindre ting,
f.eks. vejskilte og postkasser. Hærværk kan også være meget omfattende, f.eks. store ødelæggelser på og i et
hus.
Kilde https://www.politi.dk/da/borgerservice/Servicedeklarationer/sd_haervaerk/
Grundloven § 79
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til
at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige
fred.
EU forfatning ARTIKEL II-71 Ytrings- og informationsfrihed
1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage
eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til
landegrænser.
2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres
Straffeloven § 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til
at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

