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Opbygning af domstolene

Højesteret i København

Landsretterne i Viborg
(Vestre Landsret) og
København (Østre Landsret)

24 Byretter fordelt over
hele landet

Fig. 12.1 Opbygningen af domstolene.

Figuren viser, at vi i Danmark har 3 forskellige instanser:
• Byretten
• Landsretten
• Højesteret
Byretten tager sig af de mindre sager, og der findes i alt
24 byretter rundt omkring i
landet, og her starter de fleste retssager.

Foto: Scanpix

Landsretten tager sig af
større sager og appelsager fra
byretterne. En sag kan altid
appelleres mindst én gang.
Der er 2 landsretter. En i København og en i Viborg.
Landsretten i Viborg.

Højesteret tager sig udelukkende af principielle sager, der er appelleret fra landsretten. Højesteret ligger i København. Retten til appel er en fundamental ret i vores
retssystem, og det er både anklager og forsvarer, der kan appellere en
kendelse.
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3. Årsager til kriminalitet
Hvad er det, der får folk til at begå kriminalitet? Det kan der være mange
forskellige årsager til. I fig. 12.2 kan du se en oversigt over årsagerne.
Kriminalitetens årsager

Biologi

Økonomiske
og sociale
forhold

Grådighed

Kriminalitet

Spænding

Gruppekultur

Situations
bestemt
kriminalitet

Fig. 12.2 Kriminalitetens årsager.

Biologi: Indtil ca. 1950 mente adskillige forskere, at kriminaliteten
havde biologiske årsager. Man var måske født med gener, der gjorde én
til forbryder, eller det var noget nedarvet fra tidligere generationer. Man
lavede ligefrem fotografiske studier, hvor forskellige ansigtstyper blev
karakteriseret som kriminelle.
Økonomiske og sociale forhold: Man har også nævnt, at de sociale
forhold kunne spille en rolle for kriminaliteten. Nød og fattigdom skaber desperation, og det kunne få én til at begå forbrydelser for at skaffe
penge.
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kan blive fristet til at begå kriminalitet, hvis deres firma bliver presset,
eller de måske bare godt kan lide et liv på 1. klasse. Der har i flere år
været en diskussion af, om der i sager om økonomisk kriminalitet blev
idømt for hårde straffe.

4. Hvorfor straffer vi?
Det er klart, at i et demokratisk retssamfund har man nogle rettigheder, men det har selvfølgelig også nogle konsekvenser, hvis man overtræder de fælles spilleregler og begår kriminalitet. I Danmark har man
i de seneste år set en skærpelse af straffene, men samtidig opfinder
man også nye strafformer, der holder de mindre lovovertrædere ude af
fængslerne. Men hvad er egentlig årsagen til, at vi straffer. Det kan du
se i fig. 12.3.
Årsager til at vi straffer

Beskyttelse

Afskrækkelse

Straffelse
af kriminalitet

Hævn

Genopdragelse

Fig. 12.3 Årsager til, at vi straffer.

Afskrækkelse: Et af de mest kendte motiver til at straffe er afskrækkelse. Hvis straffen er hård og ubehagelig, er tanken den, at den vil have
en forebyggende/præventiv effekt. Hvis det bliver meget ubehageligt at
have begået en forbrydelse, vil man måske afstå fra det. Man kan også
risikere at blive socialt udstødt, hvis man begår kriminalitet, og i visse
jobs skal man have en ren straffeattest for at blive ansat.
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tidspunktet for, hvornår en forbrydelse bliver slettet. Du kan læse mere
om straffeattester på politiets hjemmeside www.politi.dk.
Kilde: Baseret på: www.boerneinfo.dk, 2012.

Genopdragelse: Det kalder man også resocialisering. Her er tanken,
at fængselsopholdet skal gøre den kriminelle til en bedre samfundsborger. Man kan måske få psykologhjælp, eller man kan tage en uddannelse,
mens man afsoner.
Hævn eller gengældelse: Hævn kan også være et motiv til at straffe.
Hævn er oprindeligt et våben imod, at borgerne udøver selvtægt, dvs. at
man selv straffer forbryderne. I dag kan man vel tale om, at samfundet
tager hævn på de pårørende og ofrenes vegne. Forbrydelsen kan også
være så grov, at der opstår et samfundskrav om hævn. Her skal man dog
være opmærksom på, at det også er samfundets opgave at sørge for, at
hævnfølelsen ikke selv går amok. Hævnmotivet har helt tydeligt fået et
comeback i debatten om straf de seneste år.
Beskyttelse og uskadeliggørelse: Endelig kan en forbrydelse være så
alvorlig, og der er måske tale om gentagelsestilfælde, at samfundet mener,
at man er nødt til at beskytte sig imod den kriminelle. Man kan også være
psykisk afvigende, så samfundet mener, at det er nødvendigt at idømme
en person forvaring. Her vil man først blive sat fri, når man ikke længere
er til fare for samfundet.

5. Kriminalitetens omfang og straffenes længde
Hvor stort er omfanget af kriminaliteten i Danmark? Herunder kan du i
fig. 12.4 se en oversigt over anmeldte forbrydelser i 2011.
Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art i 2011
2011
Straffelov i alt
Sædelighedsforbrydelser i alt
Voldsforbrydelser i alt
Ejendomsforbrydelser i alt
Andre straffelovsforbrydelser i alt

454.000
2.338
17.000
425.800
7.800

Fig. 12.4 Anmeldte forbrydelser i Danmark 2011.
Kilde: www.dst.dk, 2012.
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Figuren viser jo klart, at det er ejendomsforbrydelserne, der udgør langt
den største del. I alt over 90 %. Derimod er antallet af voldsforbrydel-

ser og sædelighedsforbrydelser langt mindre. Eksempler på ejendomsforbrydelser er cykel- og biltyverier, og det er årsagen til det
meget store antal i forhold til de andre typer af straffelovsovertrædelser. Herunder kan du i fig. 12.5 se udviklingen i antallet af
anmeldte tilfælde af tyveri af personbil og nummerplade 2002-2011.

Anmeldte tilfælde af tyveri af personbil og nummerplade
2002-2011
6.000
5.000
Tyveri af nummerplader

4.000
3.000
2.000

Tyveri af personbil

1.000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fig. 12.5 Anmeldte tyverier af personbiler og nummerplader 2002-2011.
Kilde: www.dst.dk, 2012.

Noget kunne tyde på, at det i dag er sværere at stjæle biler pga. de sikkerhedsanordninger, der findes i dag. De kriminelle er i stedet gået over
til at stjæle nummerplader.

Straffenes længde
Hvilken straf kan man så få, hvis man har begået en forbrydelse? I forbindelse med diskussioner om straffene i Danmark var hårde nok, besluttede
Folketinget at skærpe straffene i 2003. Herunder kan du i fig. 12.6 se en
oversigt over straffene på nogle udvalgte områder.
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Straffens længde
• Grov narkokriminalitet

Op til 16 års fængsel

• Grov tyveri

Op til 6 års fængsel

• Trusler mod vidner

Op til 8 års fængsel

• Voldtægt

Op til 8 års fængsel

• Simpel vold

Op til 3 års fængsel

• Grove tilfælde af biltyveri

Op til 4 års fængsel

• Særlig grov vold

Op til 10 års fængsel

• Uagtsom betydelig personskade

Op til 8 års fængsel

• Menneskesmugling

Op til 8 års fængsel

Fig. 12.6 Straffens længde.

Straffene for bandekriminalitet blev desuden yderligere skærpet af Folketinget i 2009.
Eksempel
Skærpelse af straffene mod rockere og bander
Regeringen foreslog i 2009 en ny særlig strafforhøjelsesregel i straffeloven. Lovgivningen dækkede situationer, hvor der var foregået flere skyderier eller lignende alvorlige voldsepisoder, og de enkelte episoder var
del i gensidige opgør mellem grupper af personer, hvor der på begge sider
brugtes voldelige midler fx mellem bander.
Reglen medførte, at den udmålte straf fordobledes i forhold til det niveau,
der gjaldt tidligere, omfattende grove våbenlovsovertrædelser, vold mod
politiet, grov vold og drab.
Fx steg førstegangstilfælde af besiddelse af skydevåben på åben gade fra
6 måneder til 1 års fængsel, hvis forholdet havde med et bandeopgør at
gøre.
På samme måde mht. grov vold, som gav fx 1½ års fængsel. Det bliver nu
straffet med 3 års fængsel, og et drab, som gav fx 12 eller 14 års fængsel,
medfører nu livsvarigt fængsel, hvis det er begået i tilknytning til et bandeopgør.
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