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Høring - lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven (Initiativer
mod parallelsamfund)
Justitsministeriet har ved e-mail af 17. august 2018 anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte lovforslag.
Advokatrådet finder, at forslaget om at politiet skal kunne udpege et geografisk
afgrænset område (en skærpet strafzone), hvor straffen for visse udvalgte,
utryghedsskabende kriminalitetstyper i en periode skærpes markant, strider mod
grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper.
Forslaget vil efter Advokatrådets opfattelse føre til ulighed for loven, hvor beboerne i
de områder, som er udpeget som skærpede strafzoner, som udøver de omhandlede
kriminalitetstyper, vil få en dobbelt så høj straf som personer, der udøver den samme
kriminalitet uden for zonerne.
I praksis medfører dette en væsentlig forhøjet risiko for, at den dobbelte straf særligt
vil ramme de personer, som har deres daglige færden i en udpeget strafzone. Det vil
sige, at beboer i ghettoområder, som ofte har en lavere social status og/eller en anden
etnisk herkomst end dansk, oftere vil blive straffet dobbelt så hårdt, som når den
samme kriminalitet begås af borgere i mere velstillede områder.
Advokatrådet noterer sig endvidere, at det er den lokale politidirektør, som skal
træffe beslutning om strafzonernes oprettelse, ligesom strafzonerne løbende kan
ændres afhængig af kriminalitetsbilledet. Dette medfører, at de borgere, som færdes i
de strafskærpede zoner, ikke vil have den samme mulighed som andre for at
forudsige deres retsstilling, inden de handler, hvilket er en forringelse af deres
retssikkerhed.
Advokatrådet bemærker i den forbindelse, at straffeloven allerede indeholder regler,
som giver domstolene mulighed for at skærpe straffen, ligesom loven indeholder
mulighed for at forhøje straffen for visse forbrydelser til det dobbelte, såfremt disse
er et led i et bandeopgør.
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Indførelsen af geografiske skærpede strafzoner strider derimod imod de almindelige
principper om lighed og forudsigelighed i retsstaten – også selv om at sådanne zoner
indføres i kriminalitetsbelastede områder.
Advokatrådet skal derfor opfordre Justitsministeriet
hensigtsmæssigheden og sagligheden af ordningen.
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Med venlig hilsen

Torben Jensen
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