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Besvarelse af spørgsmål nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven 

og forskellige andre love (Implementering af initiativer i aftale om po-

litiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etable-

ring af National enhed for Særlig Kriminalitet) (L 14) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 3 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre 

love (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndig-

hedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National enhed for Sær-

lig Kriminalitet) (L 14), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justits-

ministeren den 2. november 2021.  
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskel-

lige andre love (Implementering af initiativer i aftale om politiets og 

anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af Na-

tional enhed for Særlig Kriminalitet) (L 14): 

 

”Vil ministeren – når det er en overtrædelse af EMRK med en 

forholdsmæssig lang sagsbehandlingstid ift. en straffesag, og 

man dermed er berettiget til en strafrabat – komme med nogle 

bud på, i hvilken størrelsesorden en økonomisk kompensation 

ville kunne udløse i fald dette skulle træde i stedet for en reel 

strafrabat, så selve afsoningstiden ikke bliver forkortet?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af 15. april 2021 af 

spørgsmål nr. 817 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 
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