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R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G 

w w w . r e t s p o l i t i k . d k 
 

HØRINGSSVAR 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Udskydelse af forældelsesfri-
sten i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel 

vold i nære relationer) med svarfrist den 29. marts 2018. 

Svar til: strafferetskontoret@jm.dk 

Sagsnummer: 2017-731-0021 

Lovforslaget er ifølge bemærkningerne led i regeringens udspil Ét Danmark uden parallelsam-
fund – Ingen ghettoer i 2030. 

1. Ad lovforslagets nr. 1 

Retspolitisk Forening kan tilslutte sig forslaget om ændrede forældelsesregler, men skal for god 
ordens skyld gøre opmærksom på, at der i disse sager som tiden går, vil opstå væsentlige bevis-
vanskeligheder. 

2. Ad lovforslagets nr. 2 

Da der næppe kan fastsættes forskrifter, som foreslået i lovudkastet, særligt for såkaldte parallel-
samfund, vil forslaget omfatte alle handlinger af den i lovudkastets forslag til en ny § 244 stk. 2 
omhandlede karakter uanset, hvor de begås. Vold mod ægtefælle og børn, der begås eksempelvis i 
velhaverkvarterer, vil således være omfattet. Da forslaget imidlertid udtrykkeligt begrundes med 
”ghettoudspillet” lægges der op til en særlig årvågenhed overfor familier i bestemte boligområder 
uden, at det på nogen måde er dokumenteret, at netop disse boligområder skiller sig ud ved, at 
forekomsten af vold overfor ægtefælle og børn her skulle være særlig påfaldende eller forekomme 
særligt ofte. 

Forslaget fordobler strafferammen fra 3 til 6 år, såfremt volden udøves gentagne gange over en 
periode. Derved sidestilles ”simpel vold” med handlinger, der falder ind under strfl. § 245.  

Det fremgår af bemærkningerne (s.15) til den foreslåede bestemmelse, ”…at ofre for mishandling 
befinder sig ofte i et afhængighedsforhold til gerningsmanden, f.eks. forældres mishandling af 
børn eller mishandling mellem ægtefæller eller samlevende. Efter retspraksis vil forholdet kunne 
straffes som mishandling efter straffelovens § 245, uanset at de enkelte tilfælde af vold isoleret set 
alene har haft karakter af simpel vold”. Der er dermed allerede adgang til, således  som gernings-
indholdet i forslaget til § 244 stk. 2 er beskrevet, efter sagens omstændigheder at bringe forholdet 
ind under en straffebestemmelse med en strafferamme på 6 års fængsel. 
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Retspolitisk Forening har på denne baggrund svært ved at forstå meningen med denne del af lov-
forslaget. Der ligger naturligvis en vis symbolik i at true med strengere straffe, selvom det er vel-
kendt, at strengere straffe ikke medfører mindre kriminalitet. 

Forslaget har den straffeprocessuelle konsekvens, at der åbnes for adgang til indgreb i meddelel-
seshemmeligheden, jf. retsplejelovens §781 stk. 1 nr. 3. 

Opdagelsen af forhold, der falder ind under den nugældende bestemmelse i strfl. § 244, vil typisk 
finde sted som følge af en underretning efter lov om social service kap. 27. Underretningen vil, 
hvis den i øvrigt findes velbegrundet, udløse en undersøgelse efter samme lovs § 50. Såfremt der 
foreligger mistanke om et strafbart forhold, vil denne mistanke ikke nødvendigvis føre til en poli-
tianmeldelse, men typisk til tilbud om foranstaltninger efter servicelovens § 52. Disse foranstalt-
ningers positive udfald vil næppe styrkes af en politimæssig efterforskning med efterfølgende 
sigtelse og tiltale.  

Såfremt der ikke ændres på de gældende regler i lov om social service, således at der fastlægges 
en pligt til politianmeldelse, vil kun de groveste forhold komme til politiets kundskab. Disse for-
hold vil så typisk falde ind under den gældende bestemmelse i strfl. § 245. Også derfor forekom-
mer den foreslåede bestemmelse som indholdsløs signalpolitik. 

Denne del af forslaget bør udgå af lovforslaget. 

København, den 27. marts 2018 
 

Bjørn Elmquist Leif Hermann  
Formand  Medlem af bestyrelsen 


