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målet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 
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Spørgsmål nr. 557 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, om det er muligt permanent at fratage 

en person retten til at arbejde med børn og unge, hvis personen 

har gjort sig skyldig i krænkelser af børn?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende: 

 

”Det følger af straffelovens § 79, at der ved dom for strafbart 

forhold kan ske rettighedsfrakendelse, såfremt det udviste for-

hold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen.  

 

Rettighedsfrakendelse sker på tid fra 1 til 5 år, regnet fra endelig 

dom, eller indtil videre, jf. straffelovens § 79, stk. 3, 1. pkt. Som 

eksempel på en sag, hvor frakendelsen skete ”indtil videre”, kan 

henvises til Østre Landsrets dom fra 2015, som gengivet i Tids-

skrift for Kriminalret 2016 side 71, hvor tiltalte, der var pæda-

gog i en børneinstitution, blev fundet skyldig i 15 forhold om 

overtrædelse af straffelovens § 232 (blufærdighedskrænkelse). 

Tiltalte blev idømt 1 års fængsel og frakendt retten til erhvervs-

mæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige 

sig med børn og unge under 18 år indtil videre. Landsretten vur-

derede således, at der efter forholdenes karakter og antal fandtes 

at være nærliggende fare for misbrug.  

 

En rettighedsfrakendelse ”indtil videre” kan først indbringes for 

retten efter 5 år. Justitsministeren kan dog give tilladelse til ind-

bringelse for retten inden 5-årsfristen, når særlige omstændig-

heder taler derfor, jf. straffelovens § 79, stk. 3, 2. pkt. Som ek-

sempel på en sag, hvor retten har taget stilling til en begæring 

om generhvervelse af en frakendt rettighed, kan der henvises til 

Østre Landsrets kendelse fra 2009, som gengivet i Ugeskrift for 

Retsvæsen side 1396. Den pågældende blev i 2003 fundet skyl-

dig i forsøg på manddrab ved, i tjenesten, som social- og sund-

hedsassistent, at have forsøgt at begå manddrab over for en be-

boer på et plejehjem og var på den baggrund blevet frakendt ret-

ten til at udøve virksomhed som social- og sundhedsassistent og 

tage syge i pleje indtil videre. I 2008 blev spørgsmålet om gen-

erhvervelse indbragt for by- og landsretten. Landsretten frem-

hævede i kendelsen, at forsøget på manddrab blev begået i tje-

nesten som social- og sundhedsassistent og var rettet mod en 

beboer på et plejehjem. På denne baggrund, og uanset den hen-

gåede tid, og oplysninger om den pågældendes uddannelses-
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mæssige og personlige forhold, samt sagens psykiske påvirk-

ning af hende, var der ikke grundlag for at tage begæringen om 

generhvervelse til følge. Spørgsmålet om generhvervelse blev i 

samme sag, som gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 

992, på ny indbragt for byretten i 2011 og landsretten i 2012. 

Landsretten fandt fortsat ikke, at begæringen om generhvervelse 

skulle tages til følge, da der fortsat var nærliggende fare for mis-

brug af stillingen, hvis hun generhvervede retten til at udøve 

virksomhed som social- og sundhedsassistent og til at tage syge 

i pleje.”  
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