RETSPOLITISK FORENING

HØRINGSSVAR

Til Justitsministeriet
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven,
retsplejeloven og forskellige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi
2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet,
udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.)
Høringsbrev af 3. marts 2021 - med svarfrist 31. marts 2022.
Svar fremsendt pr. mail til straffuldbyrdelseskontoret@jm.dk, kera@jm.dk, mir@jm.dk og maha@jm.dk
Sagsnr. 2021-4000-0200

Retspolitisk Forening anser det som negativt for retssikkerheden, at Danmark er så risikovillig, når det
kommer til at overholde menneskerettighederne og dermed statens internationale forpligtelser.
Kosovo er et land, som i CPT’s seneste rapport udarbejdet i 2020 og udgivet i 2021 fik kritik for at have
systemisk korruption i fængselsvæsnet, have fængselsbetjente som udøvede vold mod indsatte og som tillige
fik kritik for at give visse indsatte uberettigede fordele. Danmark vil utvivlsomt kunne ifalde et ansvar,
såfremt, der sker et menneskerettighedsbrud i fængslet i Gjilian, og med de i CPT-rapporten fra 2020
tilgængelige oplysninger om det kosovariske fængselssystem, er det langt fra utænkeligt, at der vil kunne ske
krænkelser af f.eks. EMRK art. 3 (forbuddet mod tortur og umenneskelig behandling).
Retspolitisk Forening er særligt bekymrede over ideen hermed, henset til at republikken Kosovo ikke selv er
medlem af Europarådet, og derved ikke selvstændigt er forpligtet til overholdelsen af EMRK. Foreningens
bekymringer hertil bliver absolut ikke mindre af, at der i lovforslagets pkt. 2.1.1.1 på s. 23 lægges op til, at
de danske regler om fuldbyrdelse af straf kan fraviges, hvor nødvendigt efter et skøn som tilfalder
Justitsministeren: ’’Det foreslås derfor, at der fastsættes et udgangspunkt om, at fuldbyrdelse af
fængselsstraf eller forvaring i Kosovo vil skulle ske efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven og regler udstedt
i medfør deraf. Der lægges dog også op til, at justitsministeren bemyndiges til at fravige reglerne i det
omfang, det er nødvendigt, for at fuldbyrdelse af fængselsstraf eller forvaring kan gennemføres i Kosovo.’’
Retspolitisk Forening kan ikke anbefale lovforslagets vedtagelse.
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