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1216 København K

Dato. 25. april 2017

Sendt pr mail til strafferetskontoret1iim.dk

Justitsministeriet har ved mail af 27. marts 2017 (sagsnr. 2017-731-0083) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om

ændring afstraffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse

afstrafm.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

Dommerforeningen har behandlet lovudkastet på et bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen er bekendt med Vestre Landsrets hodngssvar af 18. april 2017, som man kan

tilslutte sig.

Lovforslaget indeholder en række strafskærpelser. Disse er afovewejende retspolitisk karakter og

giver derfor ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger. Dommerforeningen har noteret sig,

at det om straffastsættelsen i disse tilfælde fremgår, at den fortsat vil bero på domstolenes konkrete

vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, om at det angivne strafniveau vil

kunne fraviges i op- og nedadgående retning i overensstemmelse med de almindelige regler om

straffens fastsættelse.

Lovforslaget giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Mi

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg, formand, østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K,

tlf. 9968 6501/21 66 1849 mikaelsjoberg(äoestrelandsret.dk



Vestre Landsret
Præsidenten

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Sendt pr. mail til

J.nr. 40A-VL-31-17
Den 18/04-20 17

Justitsministeriet har ved brev af 27. marts 2017 (sagsnr. 2017-731-0083) anmodet om
eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven,
lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf mv.
(Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.vj.

De foreslåede lovændringer er overvejende af retspolitisk karakter, og giver derfor alene
anledning til følgende bemærkninger:

Den foreslåede ændring af straffelovens § 81 a, hvorefter bestemmelsen udvides til også at
omfatte lovovertrædelser, der er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer,
hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben m.v. eller begås brandstiftelse, vil give
anledning til yderligere spørgsmål om afgrænsning af den personkreds, der er omfattet af
bestemmelsen.

Som Vestre Landsret tidligere har bemærket i høringssvar vedrørende bestemmelsen i ,,_

straffelovens § 81 a, vil det efter gældende ret bero på en konkret vurdering af de oplysninger,
der fremkommer under sagen, herunder navnlig fra politiet, om der er ført bevis for, at en
person er omfattet af bestemmelsen.

Der henvises i den forbindelse til Vestre Landsrets høringssvar af 12. december 2013
vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven,
lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Initiativer mod rocker- og
bandekriminalitet).

Landsretten har noteret sig, at det af forslaget, herunder vedrørende den foreslåede indførelse
af en ny bestemmelse om strafskærpelse (straffelovens § 81 b), og den foreslåede ændring af
straffelovens § 286, stk. 1, om systematisk eller organiseret afjresning, fremgår, at
fastsættelsen af straffen fortsat vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte
tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og at det angivne strafriveau vil kunne fraviges i
op- og nedadgående retning i overensstemmelse med de almindelige regler om straffens
fastsættelse i straffelovens kapitel 10.

Landsretten finder ikke i øvrigt anledning til at udtale sig om lovforslaget.

Med venlig hilsen

.vestrelandsret.dkAsmilskiostervej 21, 8800 Viborg Tlf. 99 68 80 00


