RETSPOLITISK FORENING
HØRINGSSVAR

Til: Justitsministeriet.
Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (forbud til dømte
seksualforbrydere).
Høringsbrev af 14. januar 2019 - med svarfrist 11. februar 2019.
Svar til: straferetskontoret@jm.dk
Sagsnr. 2018-731-0041
Lovforslaget lægger op til ændringer i Straffelovens § 236, således at opholdsforbud udstrækkes i
flere henseender (geografisk, tidsmæssigt mv.), ligesom der som noget nyt indføres, at politiet
tillægges opgaver som tilsynsmyndighed vedr. de forskellige forbuds-regler. Forslaget er især
målrettet dømte seksualforbrydere, der er dømt for overgreb mod børn (pædofilidømte).
Retspolitisk Forening kan være enig i, at § 236-forbud især i pædofilisager kan være relevant og
rimelig ”tillægsstraf” for fremadrettet at beskytte børn mod den dømte seksualforbryder.
Opholdsforbud udstrækkes væsentligt i stedmæssig/geografisk henseende – fra ét område til flere
områder, hvilket stiller store krav til domstolene om ikke at udstrække området/områderne så
vidt, at den dømtes bevægelsesfrihed hæmmes i urimelig grad.
Hertil kommer, at forbud som absolut hovedregel skal gælde ”indtil videre” (altså uden udløb),
mens hovedreglen nu er med tidsbegrænsning (1-5 år). Vi kan ikke støtte, at hovedreglen om
tidsbegrænsning ophæves, da et tidsubestemt forbud (måske for altid!) forekommer urimeligt og
nok også kontraproduktivt for den dømte i henseende til resocialisering, dvs. ikke begå nye
seksualforbrydelser mod børn. At kunne få ”rent papir” inden for en bestemt tidsramme vil være
positivt motiverende for den dømte.

Som noget nyt bliver politiet tilsynsmyndighed med de nedlagte § 236-forbud. Det har vi som
sådan ikke bemærkninger til, da hensynet til / beskyttelsen af børnene kan berettige denne
nyskabelse med et tilsyn.
Vi kan til gengæld ikke støtte, at politiet kan udføre tilsynet over for den dømte uden at indhente
en retskendelse. Retskendelse vil kun skulle indhentes, når der er konkret mistanke om den
dømtes overtrædelse af forbud. Retsplejelovens regler om retskendelse bør gælde for alle dele af
tilsynet i henseende til undersøgelser, papirer, it-installationer, ransagninger mv. hos den dømte.
Forslaget om, at politiet – under tilsynet – kan videregive oplysning om den dømte til ”private”
forekommer os meget vidtgående og vil sandsynligvis også være i strid med de forskellige
databeskyttelsesregler, der gælder - typisk med EU-baggrund (forordninger, direktiver). Vi skal
derfor foreslå, at denne videregivelsesregel udgår.
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