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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud
og bortvisning (Strakstilhold)
Ved e-mail af 31. august 2016 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte lovforslag.
Lovforslaget indeholder følgende elementer:
1. Det foreløbige tilhold kan gives på baggrund af et lavere mistankekrav og
efter en mere summarisk høring
2. Der fastsættes ikke nogen længste tid for et strakstilhold.
Det fremgår af lovens § 15, stk. 2, at beslutning om blandt andet tilhold træffes af
politidirektøren. Det fremgår ikke af lovens forarbejder, at der skal ske nogen
ændring i dette, uanset at bemærkningerne kan give indtryk af, at det er ”politiet” og
ikke ”politidirektøren” – dvs. normalt politiets jurister på vegne af politidirektøren –
der træffer afgørelse. Advokatrådet forudsætter, at der ikke er tilsigtet nogen ændring
i dette forhold og finder det i øvrigt væsentligt, at spørgsmål om tilhold undergives
en juridisk vurdering. Det forudsættes derfor, at afgørelser om tilhold også fremover
træffes af den øverste juridiske ledelse i politiet.
Ad 1:
Overordnet støtter Advokatrådet, at der sættes effektivt ind for at beskytte personer,
der udsættes for stalking. Det er imidlertid problematisk, hvis et sådan arbejde sker
på bekostning af den almindelige retssikkerhed.
Som oplyst i lovforslaget er der ikke nogen tvivl om, at det lavere mistankekrav vil
betyde, at retssikkerheden for den, som tilholdet retter sig imod, svækkes.
Det er Advokatrådets opfattelse, at man ved en øget fokusering på dette sagsområde
– samt en opstramning og prioritering af den almindelige sagsbehandling i disse
sager – i langt de fleste tilfælde vil kunne opnå en tilsvarende beskyttelse af den
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person, som oplever sig udsat for stalking. Advokatrådet finder, at en sådan vej bør
vælges i stedet for en svækkelse af retssikkerheden for individet.
Ad 2:
Efter lovens § 5 gælder et tilhold i op til 5 år. Det foreslås i loven, at denne grænse
ikke skal gælde for strakstilhold, som derfor i princippet kan gælde tidsubegrænset.
Det forekommer i strid med almindelige proportionalitetsprincipper, at et
strakstilhold tidsmæssigt kan udstrækkes til at gælde i længere tid end et tilhold, som
meddeles på baggrund af et stærkere mistankekrav. Der ses endvidere ikke at være en
nærmere begrundelse for, at 5 års grænsen for meddelelse af tilhold skal fraviges.
Advokatrådet skal derfor foreslå, at der sikres parallelitet imellem begge former for
tilhold for så vidt angår den tidsmæssige grænse for et tilhold, som i begge tilfælde
således vil være 5 år.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
2

