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Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 218 af 27.
marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale
Kriminalregister (Kriminalregisteret) – ny bestemmelse om betinget notering på
unges straffeattester
Ved e-mail af 1. februar 2011 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Indledningsvis bemærkes, at Advokatrådet støtter regeringens initiativ til ændring af
reglerne for videregivelse af oplysninger fra Kriminalregisteret.
Det fremgår af Justitsministeriets brev af 28. januar 2011, at regeringen med sin
ghettostrategi vil indføre en ordning, hvorefter den første strafferetlige afgørelse ikke
medtages på straffeattesten for unge under 18 år, medmindre der er tale om en
ubetinget frihedsstraf, eller den pågældende inden for 3 år begår et nyt kriminelt
forhold, der skal optages på straffeattesten.
I udkastet til bekendtgørelsen § 11 a, stk. 2 og i § 22, stk. 3, er retsfølger efter
straffelovens §§ 68-70 imidlertid undtaget fra hovedreglen om, at den første
strafferetlige afgørelse ikke medtages på straffeattesten. Advokatrådet finder denne
undtagelse uhensigtsmæssig, idet afgørelser efter §§ 68-70 ikke nødvendigvis kan
sidestilles med ubetinget frihedsstraf, som eksempelvis ungdomssanktion efter
straffelovens § 74 a, der også undtages.
Sidestillingen af ubetingede frihedsstraffe med retsfølger efter §§ 68-70 medfører
efter Advokatrådets opfattelse en uhensigtsmæssig retsstilling.
Hvis en ung under 18 år er egnet til almindelig straf og idømmes en betinget dom,
kan denne afgørelse ikke videregives fra Kriminalregisteret efter de foreslåede nye
regler.
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Hvis den samme person imidlertid findes omfattet af straffelovens § 16 og dermed
ikke kan straffes, men retten i medfør af straffelovens § 68 træffer bestemmelse om
ophold, ambulant behandling eller lignende, vil de foreslåede nye regler medføre, at
personen ikke længere er omfattet af undtagelsesbestemmelserne og dermed kan
afgørelsen videregives fra Kriminalregisteret.
Denne forskel i retsfølgen for den dømte, der alene er begrundet i gerningsmandens
psykiske tilstand og ikke i den begåede forseelse er efter Advokatrådets opfattelse
ikke egnet som grundlag for, hvornår der må videregives oplysninger fra
Kriminalregistret. Advokatrådet anbefaler derfor, at undtagelsesbestemmelserne
ændres i overensstemmelse med regeringens oprindeligt formulerede strategi, så
foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70 efter omstændighederne kan ligestilles
med en betinget dom.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Madsen
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