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Børnerådet takker for den tilsendte betænkning om begrænsning af langvarige
sigtelser og varetægtsfængslinger.
Børnerådets høringssvar er koncentreret om forhold i betænkningen, der har
særlig relevans for børn og unge. Generelt set finder Børnerådet det positivt
og støtter, at der tages tiltag til at begrænse varigheden af langvarige sigtelser
og varetægtsfængslinger. I henhold til FN’s Børnekonvention artikel 37 må
anholdelse, tilbageholdelse og fængsling af børn kun bruges som en sidste
udvej, og skal ske for det kortest mulige passende tidsrum. Det fremgår også
af artikel 37, at en eventuel anholdelse og fængsling i øvrigt skal ske på en
måde, hvor der tages hensyn til barnet. Yderligere fremgår det af FN’s
Børnekonventions artikel 40, at et barn, der er mistænkt eller anklaget for at
have begået et strafbart forhold, har ret til en behandling, der tager barnets
alder samt ønskværdigheden ved en resocialisering i betragtning.
I 2006 støttede Børnerådet Strafferetsplejeudvalgets anbefalinger vedrørende
en skærpelse af såvel betingelserne for varetægtsfængsling i isolation samt
opretholdelse af denne for unge under 18 år, jf. Børnerådets kommentar
vedrørende Betænkning nr. 1469. Børnerådet påpe-gede dog ved samme
lejlighed, at isolationsfængsling af unge helt bør afskaffes på grund af dets
nedbrydende karakter.
Ligeledes støtter Børnerådet Strafferetsplejeudvalgets forslag i nærværende
betænkning om, at det præciseres i retsplejelovens § 718 a, at
anklagemyndighedens afgørelse af tiltale-spørgsmålet skal træffes inden rimelig
tid, og i tilfælde hvor sigtede er varetægtsfængslet eller under 18 år, at denne
afgørelse træffes hurtigst muligt.
Børnerådet bemærker og tilslutter sig de overvejelser, som
Strafferetsplejeudvalget gør sig angående varetægtsfængsling af personer
under 18 år, herunder at varetægtsfængsling udgør en voldsom belastning for
et ungt menneske, og denne belastning også har en sammenhæng til
varigheden af varetægtsfængslingen, jf. Betænkning om begrænsning af

langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger afsnit 5.5.2.2.
Strafferetsplejeudvalgets vurdering vedrørende at der er behov for tiltag, der
kan medvirke til at begrænse den tidsmæssige udstrækning af
varetægtsfængsling, støtter Børnerådet derfor op om. Rådet støtter en
skærpelse i form af kortere frister for varetægtsfængsling af personer under
18 år, jf. forslag til retsplejelovens § 768 a. En indskærpelse af betingelserne
for anvendelse af fortsat fængsling ud over de fastsatte frister i form af at der
hertil kræves, at der skal foreligge helt særlige omstændigheder, sådan som
foreslået af et flertal i Strafferetsplejeudvalget, betragtes af Børnerådet som
en forbedring af de eksisterende betingelser. Men med henvisning til FN’s
Børnekonvention artikel 37 og belastningen for den enkelte unge foretrækker
og støtter Børnerådet, at de fastsatte frister for varetægtsfængsling af
personer under 18 år gøres ufravigelige, men med fortsat mulighed for at
anvende varetægtssurrogat efter fristens udløb, sådan som et mindretal i
Strafferetsplejeudvalget foreslår.
Ifølge en undersøgelse foretaget af forstanderne på de sikrede institutioner
opholder et sti-gende antal unge sig i temmelig langvarige perioder fortsat på
sikrede afdelinger efter dom. Nærmere bestemt ventede 169 unge i 2006 i
perioder på sammenlagt 6 år efter dom på at blive overflyttet fra sikret afdeling
til åben afdeling, jf. Notat om unges fortsatte ophold på sikret afdeling efter
idømt ubetinget fængselsstraf (2008) og Opgørelse over varetægtsfængsledes ophold på sikret afdeling efter dom for perioden 01.01.06 – 31.12.06. På
denne bag-grund foreslår Børnerådet, at der også indføres en absolut grænse
for varetægtsfængsling ef-ter dom.

Med venlig hilsen
Birgitte Holmberg Pedersen
Retspræsident, medlem af Børnerådet
Annette Juul Lund
Sekretariatschef

