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Fig. 10.1 Domstolenes opbygning.

Figuren viser, at vi i Danmark har 3 forskellige instanser:

•	 Byretten
•	 Landsretten
•	 Højesteret

Byretten. Her starter de fle
ste retssager. Byretten tager 
sig af de mindre sager, og der 
findes i alt 24 byretter rundt 
omkring i landet.

Landsretten tager sig af ap
pelsager fra byretterne, da 
en sag altid kan appelleres 
mindst én gang. Der er to 
landsretter. En i København 
og en i Viborg.

Højesteret tager sig udelukkende af principielle sager, der er appelleret 
fra landsretten. Højesteret ligger i København.

Opbygningen af domstolene

Højesteret i København

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

24 Byretter fordelt over 
hele landet

Landsretten i Viborg.
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Fig. 10.2 Årsager til kriminalitet.

Biologi. Indtil ca. 1950 mente adskillige forskere, at kriminaliteten havde 
biologiske årsager. Man var måske født med gener, der gjorde en til for
bryder, eller det var noget nedarvet fra tidligere generationer.

Økonomiske og sociale forhold. Man har også nævnt, at de sociale 
forhold kunne spille en rolle for kriminaliteten. Nød og fattigdom ska
ber des peration, og det kan få nogen til at begå forbrydelser for at skaffe 
penge.

Gruppekultur. Gruppepres eller medlemskab af en gruppe kan også 
skabe kriminalitet. Det giver måske status i gruppen, og man vil ikke 
stå tilbage for de andre og muligvis lidt ældre medlemmer, der presser en.

Kriminalitetens årsager

Kriminalitet

Biologi

Grådighed
Økonomiske
og sociale 

forhold

Situations-
bestemt

kriminalitet

Spænding Gruppekultur

Samfundsfag-kap10.indd   130 28/04/11   10.34



132

10    Kriminalitet og straf

Det er klart, at vi i et demokratisk retssamfund har 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 er vist i fig. 10.3 nedenfor.

Fig. 10.3 Grunde 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 effekt. Hvis det bliver meget ubehageligt at have begået 
en forbrydelse, vil en mulig forbryder måske afstå fra at begå den. Man har 
også set, at politiet har foretaget forebyggende arrestationer i forbindelse 
med fodboldkampe, og det seneste store eksempel var fra COP 15topmø
det i Danmark i december 2009, hvor 1.200 mennesker blev anholdt. Det 
håbede man ville forhindre, at demonstrationerne blev voldelige.

Senere blev anholdelserne dog kendt ulovlige i byretten, og de anholdte 
fik hver tilkendt en erstatning på 9.000 kr. Sagen blev dog anket af an
klagemyndigheden til landsretten.

4. Hvorfor straffer vi?

Årsager til at vi straffer

Straffelse
af kriminel

Beskyttelse

Hævn

Afskrækkelse

Genopdragelse
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Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter 
anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid

Anmeldt 2009

Straffelov i alt 491.792

Sædelighedsforbrydelser i alt 2.231

Voldtægt 431

Voldsforbrydelser i alt 17.968

Manddrab 56

Forsøg på manddrab 208

Simpel vold 9.030

Alvorligere vold 1.590

Ejendomsforbrydelser i alt 465.082

Brandstiftelse 999

Indbrud i bank, forretning mv. 38.778

Indbrud i villaer, lejligheder mv. 48.670

Indbrud i fritidshuse, garager mv. 19.524

Tyveri fra bil, båd mv. 40.684

Butikstyverier mv. 20.470

Andre tyverier 124.076

Tyveri/brugstyveri af indr. køretøj 19.840

Tyveri/brugstyveri af knallert 5.396

Tyveri/brugstyveri af cykel 79.272

Røveri 4.004

Hærværk 39.201

Fig. 10.4 Antallet af anmeldte forbrydelser.
Kilde: Baseret på Danmarks Statistik, www.dst.dk, 2011.

Straffenes længde
Hvilken straf kan man så få, hvis man har begået en forbrydelse? I forbin
delse med diskussionerne om straffene i Danmark var hårde nok, beslut
tede Folketinget at skærpe straffene i 2003. På næste side kan du i fig. 
10.5 se en oversigt over straffene i nogle udvalgte områder.
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Straffens længde

•	 Grov narkokriminalitet

•	 Groft tyveri

•	 Trusler mod vidner

•	 Voldtægt

•	 Simpel vold

•	 Grove tilfælde af biltyveri

•	 Særlig grov vold

•	 Uagtsom betydelig personskade

•	 Menneskesmugling

Op til 16 års fængsel

Op til  6 års fængsel

Op til  8 års fængsel

Op til  8 års fængsel

Op til  3 års fængsel

Op til  4 års fængsel

Op til 10 års fængsel

Op til  8 års fængsel

Op til  8 års fængsel

Fig. 10.5 Oversigt over straflængder i Danmark.

Som det fremgår, er straffene i Danmark i dag temmelig hårde, selv om 
man skal tage i betragtning, at der her er tale om maksimumsstraffe. 
Straffene for bandekriminalitet blev desuden yderligere skærpet af Fol
ketinget i 2009.

Eksempel
Regeringen foreslog i 2009 en ny særlig strafforhøjelsesregel i straffelo
ven. Lovgivningen dækker situationer, hvor der er foregået flere skyde
rier eller lignende alvorlige voldsepisoder, og de enkelte episoder er del 
af gensidige opgør mellem grupper af personer, hvor der på begge sider 
bruges voldelige midler. (Bander) 

Reglen medfører, at den udmålte straf fordobles i forhold til det niveau, 
der gjaldt tidligere for grove våbenlovsovertrædelser, vold mod politiet 
mv., grov vold og drab. 

F.eks. er førstegangstilfælde af besiddelse af skydevåben på åben gade 
steget fra 6 måneder til 1 års fængsel, hvis forholdet har med et bande
opgør at gøre. 

På samme måde med grov vold, som gav f.eks. 1½ års fængsel, det bliver 
nu straffet med 3 års fængsel, og et drab, som gav f.eks. 12 eller 14 års 
fængsel, medfører nu livsvarigt fængsel, hvis det er begået i tilknytning 
til et bandeopgør. 
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