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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og 

bortvisning (Strakstilhold)  

 

Sags. nr: 2016-19203-1002 

Retspolitisk Forening anerkender behovet for at pålægge strakstilhold. Som følge heraf er det 

formentlig nødvendigt at slække på mistankekravet som anført i lovforslaget. Det er samtidig 

foreningens erfaring, at tilhold efter de gældende regler benyttes i stadig videre omfang og efter 

en meget varierende praksis afhængig af, hvilken politikreds der er er tale om. Det forekommer 

således, at kravene til mistankegundlaget efter de gældende regler allerede i visse politikredses 

praksis er slækket til et niveau, som ligner det, der lægges op til i forslaget. Det forekommer ikke 

sjældent, at tilhold meddeles, alene fordi der er indgivet politianmeldelse om et forhold, som kan 

begrunde tilholdet.  

Dette er særligt uheldigt eksempelvis i tilfælde, hvor tilhold benyttes af den ene part som pression 

mod den anden i forbindelse med ophævelse af samlivsforhold - ofte for at sikre en bedre position 

i forhold til rettigheder over fælles børn. Foreningen er bekendt med, at den ene part indgiver 

anmeldelse mod den anden part, som efterfølgende enten frifindes eller påtaleopgives. Som følge 

af sagsbehandlingstiden i retssystemet kan der gå flere måneder, hvor den ene part i praksis 

afskæres fra samvær med fælles børn samt i det civilretlige forvaltningssystem fratages 

rettigheder over barnet enten permanent eller midlertidigt, fordi dette system er tilbøjelig til at 

lægge tilholdet ubestridt til grund. 

Der er i sådanne situationer behov for, at kravene til tilhold skærpes, således at tilhold ikke alene 

meddeles på baggrund af en politianmeldelse. Der er endvidere behov for, at uberettigede tilhold 

undergives sanktionering. 

Lovforslaget opstiller en 60 dages frist for politimesterens behandling af strakstilhold, hvilket 

efter foreningens opfattelse i praksis indebærer, at strakstilhold kommer til at virke som 

midlertidige tilhold betinget af yderligere undersøgelser. 

Det forekommer på den baggrund nærliggende at foreslå regelsættet om tilhold revideret i sin 

helhed.  

Retspolitisk Forening foreslår, at tilhold i almindelighed bør pålægges midlertidigt med en 

behandlingsfrist på 60 dage. Herved imødekommes det aktuelle behov for hurtig indgriben, 

samtidig med at politimesteren gives en passende frist til at undersøge forholdet ordentligt. 

Viser det sig, at tilholdet er grundløst eller at sagens omstændigheder i øvrigt giver anledning til 

at antage, at anmodningen om tilhold reelt kan være begrundet i andre forhold, herunder chikane i 

forbindelse med samlivsophævelse, bør dette følges op med en passende sanktion over for den 

part, som har anmodet om tilholdet. Herved sikres, at bagatelmæssige spørgsmål og 

uvedkommende hensyn i videst mulige omfang ikke udløser tilhold.  

 

 



 

Tilhold bør endvidere underlægges domstolskontrol. Dette skyldes, at tilhold på samme vis som 

opholdsforbud og bortvisning er meget indgribende for den part, som modtager tilholdet - ikke 

alene i relation til partens egen frihed, men også i relation til den betydning, tilhold tillægges af 

andre myndigheder - f.eks. i relation til afgørelser om forældremyndighed, bopælsret og samvær. 

Det er efter foreningens opfattelse derfor retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, at tilhold ikke kan 

underlægges egentlig domstolskontrol som en integreret del af proceduren.  

Det foreslås tillige, at det i den relevante lovgivning præciseres, at tilhold ikke kan lægges til 

grund for en afgørelse om forældremyndighed eller samvær mm., medmindre tilholdet er 

stadfæstet af en domstol. Herved undgås, at den ene part i en samlivsophævelse kan misbruge 

tilholdet til at opnå en fortrinsstilling. 

 

København, den 15. september 2016 

 

Bjørn Elmquist Gert Dyrn 
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