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Dette lovforslag føjer sig ind i rækken af tilbagevendende skærpelser af straffen for grov vold.
Lovforslaget gør sig ikke ingen ulejlighed med at argumentere f. eks. med en evt. stigning i den
grove voldskriminalitet eller dele deraf. Der er blot foretaget
foretaget en henvisning til en af aftalerne bag
finansloven for 2018 samt jf. nedenfor anført et par luftige antagelser af repressiv karakter.
Ifl. Danmarks Statistik har antallet af domfældelser for vold udviklet sig således:
Voldsforbrydelser:2011: 7649. 2012: 7381. 2013: 6442. 2014: 5750. 2015: 5949. 2016: 5929.
Det burde være oplyst, hvorvidt der bag disse tal gemmer sig en stigning i antallet af
domfældelser efter straffelovens §§ 245
245-245a,
245a, ligesom der burde være foretaget en nærmere
analyse af forholdet mellem
em anmeldelser, sigtelser og domfældelser.
Hvorvidt de sidste mange års strafskærpelser ligger bag disse tal, er ikke sandsynliggjort.
Det må således formodes, at den reelle begrundelse for lovforslaget er et ønske om at beholde
dømte efter de grove voldsbestemmelser
bestemmelser længere i fængsel. Hvorvidt det skaber ”en
” tryg
retspolitik med en skærpelse af straffene for personfarlig kriminalitet”
kriminalitet” (bemærkningerne s. 3), er
umuligt at sige. Forslaget anfører indledningsvis (bemærkningerne s. 3):
” Grove voldelige overfald
ald efterlader ofte ofret med markante psykiske og fysiske mén, og det
nuværende strafniveau i sager om grov vold afspejler efter regeringens opfattelse ikke i
tilstrækkelig grad den krænkelse af ofret, der finder sted. Det er vigtigt, at forbrydelsens alv
alvor
afspejles i den straf, som gerningsmanden får, ligesom de straffe, der udmåles, skal være i
overensstemmelse med befolkningens retsfølelse. Der er derfor efter regeringens opfattelse behov
for en skærpelse af straffen for grov vold”.
Hvorvidt et offer eller
ller ”befolkningens retsfølelse” får det bedre af, at en gerningsmand i stedet for
1 år og 9 måneders fængsel dømmes til 2 år og 6 måneders fængsel, som lovforslaget lægger op
til, kan der naturligvis ikke siges noget troværdigt om. Så derfor må regeringen nøjes med at have
en ”opfattelse”, som den så kan sprede ud over befolkningen, der så åbenbart skal forstå det som
udtryk for handlekraft eller ”tryg retspolitik”.

Dette er efter Retspolitisk Forenings opfattelse ingen af delene. Tryghed i retspolitikken på dette
område, opnås ved bedre og hurtigere indsatser for voldsofre samt ved en kriminalpolitik, der
over et bredt felt navnlig i skoler og ungdomsklubber arbejder med en tydelig forebyggende
målsætning med den hensigt at nedbringe antallet af grove voldsforbrydelser. Regeringen må
være klar over, at der i dette lovforslag alene udtrykkes et ønske om at styrke det repressive
element i retshåndhævelsen.
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