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Forslag til folketingsbeslutning
om afskaffelse af strafrabatter

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketings‐
år at tage initiativ til at afskaffe de strafrabatter, som perso‐
ner, der er idømt en straf, kan være heldige at få, ganske

simpelt fordi sagsbehandlingen er for langsommelig. Disse
strafrabatter ønsker forslagsstillerne helt at afskaffe.
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Bemærkninger til forslaget
Det fremgår af straffelovens § 82, nr. 13, at det ved straf‐

fens fastsættelse skal indgå som formildende omstændighed,
i fald straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort in‐
den for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gernings‐
manden. Denne paragraf i straffeloven ønsker Dansk Folke‐
parti helt at afskaffe, da det efter forslagsstillernes opfattelse
ikke giver mening, at man kan opnå rabat for en krimina‐
litet, blot fordi man har afventet en egentlig afklaring på
den kriminalitet, man har begået. Denne ventetid belaster
i mindst lige så høj grad offeret, som unødigt skal afvente
en domsfældelse, og det står ikke mål med den generelle
retsfølelse, at en gerningsmand måske kan ende med at gå
helt fri for at skulle afsone sin straf.

Efter de gældende regler skal sagsbehandlingstiden indgå
som en formildende omstændighed ved strafudmålingen, og
det betyder, at den dom, en gerningsmand ellers vil være
blevet idømt for sin strafbare handling, enten kan bortfalde,
eller at straffen kan blive markant mindre alene som følge af
myndighedernes sagsbehandlingstid.

I forslagsstillernes optik strider denne form for strafrabat
imod retsfølelsen, da reglen udelukkende tager hensyn til
gerningsmanden, idet argumentet er, at en sigtet skal have
rabat i strafudmålingen for at måtte tåle at afvente en dom
i de tilfælde, hvor systemets behandling af sagen er for
langsom.

I 2017 kunne man i artiklen: »Presset politi: Flere krimi‐
nelle vil få rabat i retten«, JydskeVestkysten, den 17. marts
2017, læse, at et øget sagsbehandlingspres på politiet og
anklagemyndighederne vil afstedkomme flere rabatter til
kriminelle. En udvikling, som forslagsstillerne finder helt
urimelig, da denne strafrabat udelukkende er til gode for
gerningsmanden, men hvor offerets tarv ikke er tilgodeset,
da ventetiden for denne må anses at være forholdsmæssigt
endnu mere belastende. Helt grundlæggende kan man efter
forslagsstillernes opfattelse ikke i et retssamfund have for‐
hold, hvor man udviser et større hensyn til gerningsmanden
end til offeret.

Den 3. november 2019 beskrev nyhederne.tv2.dk i artik‐
len: »Voldsmand slipper for fængsel efter ventetid: - Det er

en mærkelig følelse, siger offer«, hvordan offeret fik bræk‐
ket næsen, tandskader og hjernerystelse efter et overfald af
en tidligere dømt voldsmand. Gerningsmanden blev i retten
idømt 3 måneders fængsel og skulle betale 5.000 kr. i er‐
statning til offeret. Men grundet den lange sagsbehandlings‐
tid slipper gerningsmanden for at afsone straffen og betale
erstatning. Man tager efter forslagsstillernes opfattelse et
urimeligt hensyn til gerningsmanden frem for offeret, da
offeret gennem ordningen med strafrabat bliver ramt dobbelt
– dels ved at skulle vente urimeligt længe på at få sagen
afgjort og dels ved efterfølgende at opleve, at gerningsman‐
den slipper med en lavere straf alene på grund af den lange
sagsbehandlingstid hos myndighederne.

Den 18. januar 2020 kunne man på nyhederne.tv2.dk læ‐
se i artiklen: »Voldsmand slap med samfundstjeneste - nu
vil DF sløjfe strafrabatter«, hvordan en gerningsmand fik
80 timers samfundstjeneste for grov vold og derfor slap
for en fængselsdom. Her var det ovenikøbet gerningsman‐
dens egen fortjeneste, at sagen havde trukket længe ud, da
vedkommende var flyttet til udlandet og sagen derfor først
kom for retten, da han vendte hjem til Danmark.

BT har gennem flere artikler beskrevet en række eksemp‐
ler på markante strafrabatter, som b.l.a forskellige volds‐
mænd har fået af retten, bl.a. den 23. august 2020 i artiklen:
»Jørn truet med kniv af maskeret vaneforbryder: Alligevel
fik røveren vild strafrabat«.

Forslagsstillerne ønsker generelt at få nedsat sagsbehand‐
lingstiden, så ingen af parterne skal vente urimeligt længe
på en afgørelse, men uagtet den tid en sagsbehandling tag‐
er, må det efter forslagsstillernes opfattelse aldrig være til
gerningsmandens fordel. At lade en lang sagsbehandlingstid
være en fordel for gerningsmanden finder forslagsstillerne
absolut ikke rimeligt.

En straf, der bliver udmøntet for en gerning, skal ikke
afkortes alene på grund af en lang sagsbehandlingstid hos
myndighederne, men derimod stå mål med den begåede
strafbare handling, uanset hvor lang tid man som gernings‐
mand må afvente en afgørelse i sin sag.
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Skriftlig fremsættelse

Peter Skaarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved
at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af

strafrabatter.
(Beslutningsforslag nr. B 52)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager
forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.
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