
R E T S P O L I T I S K  F O R E N I N G

HØRINGSSVAR

fra Retspolitisk Forening

Forslag til lov om ændringer af forskellige love 
(initiativer mod rocker- og bandekriminalitet)

Sagsnr. 2013-739-0084.

Retspolitisk Forening skal indledningsvis ikke undlade at udtrykke, at også vi deler lovforslagets 
udtrykte overordnede formål, nemlig at forebygge og bekæmpe rocker- og anden bandekriminalitet, 
også fordi denne kriminalitet i vidt omfang også kan rubriceres under benævnelsen ”organiseret 
økonomisk kriminalitet”. 

En sådan kriminalitet må ofte forfølges med undertiden ”håndfaste” virkemidler fra justitsvæsen-
ernes side. Alt dog således, at rimelig retssikkerhed, proportionalitet og respekt for menneske-
rettigheder er tilgodeset.

Foreningen skal også generelt udtrykke, at forebyggelse og bekæmpelse af den her omhandlede 
kriminalitet i meget høj grad afhænger af målrettede og koordinerede indsatser hos de implicerede 
”civile” myndigheder, institutioner og organisationer, især kommunerne, men også uddannelses- og 
boliginstitutioner samt skattemyndigheder.

Forslagene lægger generelt op til idømmelse af væsentligt længere fængselsstraffe, herunder med 
meget begrænsede muligheder for ”normal” adgang til prøveløsladelse og udgang. Vi betvivler det 
nyttige heri, hvis forslagenes formål – som angivet – er forebyggelse og bekæmpelse af rocker- og 
anden bandekriminalitet.
 
Endelig skal foreningen pege på det generelt forebyggende i at gennemføre en vis nærmere 
regulering og afkriminalisering af besiddelse og handel med visse euforiserende stoffer (hash o.l.).   

----

I det følgende vil vi nærmere forholde os til enkelte af lovforslagets enkelte bestemmelser inden for 
de forskellige lovområder, idet vi må konstatere, at næsten alle bestemmelserne er udtryk for skærp-
elser af hidtidige regler (længere straffe, færre prøveløsladelser og udgange, yderligere varetægts-
fængsel, øget overvågning og udlevering af personoplysninger mv.), ligesom forslagene i høj grad 
er udtryk for retssikkerhedsmæssigt betænkelige ”elastiske” kriterier og øgede skønsmæssige 
beføjelser for politiet.

Ad straffeloven:
De efter forslaget angivne regler vedrørende prøveløsladelse forekommer unødigt restriktive og 
retssikkerhedsmæssigt betænkelige med ”elastiske” kriterier, fx ”verserende voldelig konflikt”.
Fordobling af straflængde for rocker- og andre bandemedlemmer i forhold til tilsvarende forbryd-
elser begået af andre kriminelle forekommer overdrevent diskriminerende, hvortil kommer, at 



reglen kan siges at gribe ind i domstolenes normale ”frie” adgang til at fastlægge dommes indhold 
(straflængde mv.)

Ad retsplejeloven:
Forslaget om politiets adgang til at udlevere fortrolige personoplysninger til private forekommer 
med de nævnte ”elastiske” kriterier og modtager-personkredse at være betænkeligt i forhold til de 
normalt gældende regler (forvaltningslov, persondatalov mv.)
Forslaget om yderligere mulighed for varetægtsfængsling for visse tidligere dømte pga. 
retshåndhævelses-hensyn forekommer at være for vidtgående.

Ad politiloven:
Forslaget om at straframmen for flergangsovertrædelser (4. gang osv.) af zoneforbud hæves fra op 
til 6 måneder til op til 18 måneder (1½ år) forekommer unødigt restriktivt, hvortil kommer den 
afledede konsekvens med muligheder for idømmelse af varetægtsfængsling. 

Ad straffuldbyrdelsesloven:
Forslaget om meget begrænsede muligheder for udgang under afsoning forekommer unødigt 
restriktive og retssikkerhedsmæssigt betænkelige med ”elastiske” kriterier, fx ”verserende voldelig 
konflikt”, jf. tilsvarende vedr. prøveløsladelser.
Der gives justitsministeren hjemmel til at fastsætte regler om forsøgsordning med elektronisk 
overvågning (fodlænker o.l.) ved visse prøveløsladelser og udgange, hvilket forslag kan være 
velbegrundet, afhængig af, hvordan ordningen til sin tid udformes.  

Retspolitisk Forening skal afslutningsvis anbefale regeringen/justitsministeren at gentænke det her 
fremlagte forslag, da vi er kritisk stillet over for flere af de konkrete forslag, ligesom vi – som 
nævnt indledningsvis – betvivler forslagets samlede strategi,  hvis formålet er virkelig forebyggelse 
og bekæmpelse af rocker- og anden bandekriminalitet         
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