ACTIONCARD OM
SAGER VEDRØRENDE OVERTRÆDELSE AF TILDÆKNINGSFORBUD PÅ OFFENTLIGE STEDER, JF.
STRAFFELOVENS § 134 C
1. Gyldighedsområde

Dette actioncard gælder for behandlingen af sager om overtrædelse af straffelovens § 134 c (tildækningsforbuddet).

2. Indholdet af tildækningsforbuddet

Straffelovens § 134 c indeholder et forbud mod at tildække ansigtet med én eller
flere beklædningsgenstand(e). Tildækningsforbuddet gælder ikke for tildækning
af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål. Religiøst begrundet brug
af tildækkende hovedbeklædning anses kun for anerkendelsesværdigt formål i
forbindelse med religiøse handlinger mv.
Det er kun forsætlige forhold, der er strafbare. Der kan derudover ikke straffes for
forsøg på overtrædelse af straffelovens § 134 c.
Tildækning af ansigtet under en almindelig transport til og fra et sted eller en
sammenhæng mv., hvor tildækningen tjener et anerkendelsesværdigt formål, vil
som udgangspunkt være forbudt.
Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, hvorvidt ansigtet må
anses for ”skjult”. I denne forbindelse skal der foretages en vurdering af, hvorvidt
det er muligt at se og aflæse personens ansigtsudtryk.
Tildækningsforbuddet gælder kun på offentligt sted. Offentligt sted omfatter alle
veje eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang, bl.a. fortove og stier, som
benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, samt offentligt
tilgængelige parker, jernbanestationer, offentlige befordringsmidler – f.eks. busser og tog samt kørsel i taxa – og i åbningstiden butikker, butikscentre og offentlige kontorer.
”Offentligt sted” omfatter ikke kørsel i privat bil, herunder et privat lejet køretøj.

2.1. Negativ social kontrol
Såfremt der i forbindelse med en overtrædelse af tildækningsforbuddet opstår
mistanke om, at den antrufne person er underlagt negativ social kontrol, skal det
vurderes, om der er grundlag for at efterforske et strafbart forhold eller om personen bør tilbydes hjælp og støtte mv.
Mistanke om negativ social kontrol kan f.eks. opstå, hvis personen giver udtryk for
at være underlagt tvang eller andet pres for at bære ansigtstildækkende beklædning.
Det skal efter en konkret vurdering undersøges, om der i øvrigt er oplysninger
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om personen i politiets systemer, f.eks. på grund af tidligere tilfælde af husspektakler mv., eller at der eventuelt er andre indikationer på, at personen kan være
udsat for negativ social kontrol.
I den forbindelse skal det vurderes, om der er behov for at vejlede om muligheden for at søge rådgivning og støtte til at komme ud af et undertrykkende miljø
mv., herunder at personen – hvis det er en kvinde – kan kontakte et kvindekrisecenter.

3. Sagsbehandling i forbindelse antruffen person
på offentligt sted

Antræffes en person på et offentligt tilgængeligt område med en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet, skal sagen håndteres som enhver anden straffelovsovertrædelse under anvendelse af retsplejelovens bestemmelser, herunder
om politiets efterforskning og afhøring, anholdelse mv.
Politiet skal indledningsvis sikre sig identiteten på den antrufne person. Efter
retsplejelovens § 750 er enhver pligtig til på forlangende at opgive navn, adresse
og fødselsdato til politiet.
Det påhviler i den forbindelse politiet at sikre, at de opgivne oplysninger tilhører
den antrufne person. Det skal som altid ske under fornøden hensyntagen til den
konkrete situation og de tilknyttede omstændigheder. F.eks. gælder – i det omfang, det er relevant – de almindelige regler og principper om visitation og besigtigelse mv., jf. bl.a. retsplejelovens § 792 og § 792 e, f.eks. om, hvornår der bør
anvendes en polititjenestemand af samme køn.
Såfremt situationen tilsiger det, kan der ske anholdelse af personen og indbringelse af den pågældende til en politistation.
Skønnes det nødvendigt at anholde en person i forbindelse med en sigtelse for
overtrædelse af tildækningsforbuddet, skal anholdelsen ske så skånsomt som
muligt, jf. retsplejelovens § 758.
I forbindelse med en overtrædelse af tildækningsforbuddet skal politiet påbyde
den pågældende person at bringe den ulovlige adfærd til ophør, dvs. f.eks. fjerne en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet, eller at fjerne sig fra et offentligt sted.
Opstår der spørgsmål i forhold til den politimæssige håndhævelse af tildækningsforbuddet, skal disse søges afklaret gennem henvendelse til vagtchefen.
Observerer politiet, at en person, der netop har fået meddelt en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet, på ny ifører sig beklædningsgenstanden, der
skjuler ansigtet, foreligger der en ny overtrædelse af straffelovens § 134 c.
Håndhævelse af tildækningsforbuddet skal ske under behørig hensyntagen til
personens integritet og uden unødig krænkelse af den pågældende.
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Der kan være situationer, hvor en person f.eks. kortvarigt befinder sig foran en
religiøs bygning inden indtræden i bygningen, eller på en parkeringsplads til den
religiøse bygning/sted. Politiet skal i disse situationer som altid foretage en konkret vurdering og overveje hvorvidt en håndhævelse af forbuddet er i overensstemmelse med intentionerne bag loven. Denne vurdering skal tages under hensyntagen til den konkrete situation. Politiets vurdering vil i sådanne konkrete
situationer altid være situationsbestemt.
3.1. Særligt vedr. grænsekontrolsituationer

Antræffes en person med en beklædningsgenstand, der er omfattet af tildækningsforbuddet, i forbindelse med indrejse, hvor der er grænsekontrol, skal vedkommende som altid indrejsekontrolleres så skånsomt, som omstændighederne
tillader. Den pågældende skal endvidere i fornødent omfang vejledes om indholdet af straffelovens § 134 c, herunder at der er tale om en overtrædelse af tildækningsforbuddet, hvis pågældende i forbindelse med sit ophold i Danmark på
offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet, ligesom der
skal vejledes om, at overtrædelsen er bødebelagt.
Er den pågældende rejsende i personbil eller andet køretøj, der ikke kan anses
for offentligt sted, skal vedkommende under alle omstændigheder vejledes om
indholdet af straffelovens § 134 c inden den videre rejse.

4. Bødeniveau

Overtrædelse af tildækningsforbuddet i førstegangstilfælde straffes med bøde på
1.000 kr. For nærmere oplysninger bødeniveau i gentagelsestilfælde, henvises
til vejledningen.

5. Dokumentation

I sager om overtrædelse af tildækningsforbuddet er det vigtigt at sikre dokumentation af selve lovovertrædelsen og omstændighederne omkring den gennem
optagelse af foto eller video.
Der kan endvidere i konkrete tilfælde være behov for at udfærdige en observationsrapport med henblik på yderligere dokumentation af forholdene, f.eks. vejrlig
og andre tilstedeværende personers påklædning mv.

6. Registrering

Overtrædelser efter straffelovens § 134 c registreres under gerningskoden
”70418”.
Der er ingen særskilt gerningskode i forhold til sager om negativ social kontrol. I
disse sager er det tilstrækkeligt, at det i tekstfeltet anføres, at politiet har indledt
en undersøgelse i forhold til negativ social kontrol.
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