
 

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

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Justitsministeriet 

Vedr. forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og tilholdsloven (Styrket indsats mod 

stalking) 

Høringsbrev af 23. august 2021 - med svarfrist 20. september 2021. 

Svar fremsendt pr. mail til strafferetskontoret@jm.dk   
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Retspolitisk Forening modtog den 23. august 2021 høring vedr. Forslag til Lov om ændring af straffeloven, 

retsplejeloven og tilholdsloven (Styrket indsats mod stalking) 

- Retspolitisk Forening vil indledningsvist gerne bemærke, at det anses for positivt, at der bliver gjort 

et forsøg på at lappe hullerne i lovgivningen på området, for derved at sikre ofre for stalking, 

chikane og øvrig uønsket adfærd.  

- Retspolitisk Forening anser det for særligt positivt, at der ved lovforslaget gennemførelse vil blive 

prioriteret en særskilt enhed ved politiet, som er specialiseret indenfor området, samt at der sikres 

ofre for kriminaliteten adgang til bistandsadvokat. 

Retspolitisk Forening har til gengæld visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder med forslaget.  

1) Retspolitisk Forening mener ikke, at det fremgår med fornøden klarhed, hvilke forhold der kriminaliseres, 

det nævnes flere steder i lovforslagets tekst, at bestemmelsen tænkes anvendt og fortolket bredt, der kan 

således ikke umiddelbart afgrænses, hvilken adfærd som tænkes at kunne falde indunder bestemmelsen.  

2) Det bør fremgå mere tydeligt, hvordan bestemmelsen vil fungere i samspil med eksisterende 

straffebestemmelser f.eks. straffelovens § 243. Foreligger der en risiko for dobbeltstraf, f.eks. ved 

overtrædelse af tilhold og stalking eller for psykisk vold og stalking, eller vil der altid skulle straffes i 

sammenstød? Det fremgår ikke med fornøden klarhed.  

3) Det er betænkeligt at klagefristen skæres så markant, særligt henset til den af Statsadvokaten oplyste 

statistik.  

4) Retspolitisk Forening mener, at der bør ske offerunderretning i alle sager også i de tilfælde, hvor 

gerningsmanden ikke har været varetægtsfængslet jf. dog RPL § 741 g, stk. 1, 5. pkt. 

5) Foreliggende praksis medfører en strafferamme på mellem 40 dage og 4 måneders fængsel, der er 

således tale om en væsentlig strafskærpelse, dette finder Retspolitisk Forening betænkeligt.   
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