Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

2.-lektion-

Almindelige-strafbarhedsbetingelser-

Grundlæggende-principper:• Oplysningstiden,-Montesquieus-lære-om-magtens-treFdeling,-den-moderne-straffeproces• Hjemmelskravet,- opgivelse- af- naturretten- og- ”forholdets* åbenbare* strafbarhed”,retssikkerhedsbetragtninger• Det-skærpede-hjemmelskrav-i-Straffelovens-§-1:!
”§" 1." Straf* kan* kun* pålægges* for* et* forhold,* hvis* strafbarhed* er* hjemlet* ved* lov,*
eller*som*ganske*må*ligestilles*med*et*sådant.*Med*hensyn*til*de*i*kapitel*9*nævnte*
retsfølger*gælder*en*tilsvarende*regel.”• Eksempelvis-Straffelovens-§-276-2.-pkt.• Forbud-mod-tilbagevirkende-kraft-i-straffelove-jf.-EMRK-art.-7Straffebestemmelsers-opbygning:• Beskrivelse-af-gerningsindholdet,-kort-(§-237)-eller-langt-(§-171)• Beskrivelse-af-strafferammen-enten-i-selve-bestemmelsen,-eller-for-en-gruppe-afbestemmelser-f.eks.-berigelseskapitlet-(§§-285F287)Straffebestemmelsers-inddeling:• De-”klassiske”-forbrydelser-f.eks.-drab,-vold,-bedrageri-etc.-findes-i-Straffeloven• Andre-love,-der-strafsanktionerer-bestemte-handlinger-kaldes-særlove,-f.eks.Skattekontrolloven,-Miljøbeskyttelsesloven,-Våbenloven-etc.• Straffebestemmelser-kan-også-findes-i-bekendtgørelser,-dog-krav-om-hjemmel-ibemyndigelseslovenStraffelovens-inddeling:• Almindelig*del,-§§-1F-97:-fastlægger-de-almindelige-strafbarhedsbetingelser,-f.eks.hjemmelskravet,-medvirken,-forsøg,-nødværge,-nødret,-sindssyge-etc.• Speciel*del,-§§-98-–-306:-indeholder-de-enkelte-strafbare-handlinger/delikter*
Lovens-ordlyd:• Udgangspunktet-ved-fortolkning-er-lovens-ordlyd-og-formål.-Fortolkningsbidrag-kan-findes-iFolketingstidende-ifm-lovens-behandling-og-vedtagelse.-Undtagelse:-materiel*atypicitet,f.eks.-brugstyveri,-sommerhussagerne-etc.-

-
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AnsvarssubjektAnsvarssubjekter-=-hvilke-fysiske-og-juridiske-personer-kan-straffes?• Fysiske-personer-over-15-år-jf.-Straffelovens-§-15• Juridiske-personer-når-særlig-lovhjemmel,-straffebestemmelser-findes-næsten-udelukkendeudenfor- Straffeloven- f.eks.- Arbejdsmiljøloven,- der- indeholder- en- henvisning- tilStraffelovens-kap.-5:o Kun-bødestraf,-Straffelovens-§-25o Opregning-af-personkreds-i-§-26:”§"26."Bestemmelser*om*strafansvar*for*selskaber*m.v.*omfatter,*medmindre*
andet* er* bestemt,* enhver* juridisk* person,* herunder* aktieC,* anpartsC* og*
andelsselskaber,* interessentskaber,* foreninger,* fonde,* boer,* kommuner,* og*
statslige*myndigheder.*
Stk.*2.*Endvidere*omfatter*sådanne*bestemmelser*enkeltmandsvirksomheder,*
for*så*vidt*disse*navnlig*under*hensyn*til*deres*størrelse*og*organisation*kan*
sidestilles*med*de*i*stk.*1*nævnte*selskaber.”• Selskabsansvar- forudsætter- strafbare- handlinger- begået- af- selskabets- ansatte- m.v.jf.-§-27:-

-

”§" 27." Strafansvar* for* en* juridisk* person* forudsætter,* at* der* inden* for* dens*
virksomhed*er*begået*en*overtrædelse,*der*kan*tilregnes*en*eller*flere*til*den*
juridiske*person*knyttede*personer*eller*den*juridiske*person*som*sådan.”**
• ”Knyttede* personer”:- omfatter- alle- ansatte- dvs.- ikke- noget- krav- omledelsesmæssige- funktioner,- omfatter- også- bestyrelsesmedlemmer;kontraheret*bistand-kan-give-anledning-til-vanskelige-problemer-f.eks.-vedselvstændige-opgaver-og-udleje-af-personale.• Selskabsansvar- omfatter- kun- handlinger- i- tilknytning- til- selskabetsvirksomhed,-dvs.-ikke-abnorme-handlinger.•

-

Der-kan-også-straffes-for-kumulerede-fejl,-dvs.-ikke-tilstrækkelige-fejl-hosen-enkelt-ansatte-men-summen-af-flere-ansattes-fejl-f.eks.-en-hel-afdelingi-en-produktionsvirksomhed-

-
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Intro-til-ansvarslærenBetingelser-for-at-idømme-straf:• Subjektive-krav:-Idømmelse-af-straf-forudsætter-at-handlingen-skal-kunne-tilregnes!
gerningsmanden,-dvs.-der-skal-være-et-grundlag-for-at-kunne-bebrejde-personen.o Eksempel-med-bedrageri-jf.-§-279,-bestemmelsen-kan-være-objektivt-overtrådt(gerningsindholdet-er-realiseret)-men-ikke-fornøden-subjektiv-tilregnelse-=strafansvar-kan-ikke-idømmes:”§"279."For*bedrageri*straffes*den,*som,*for*derigennem*at*skaffe*sig*eller*
andre* uberettiget* vinding,* ved* retsstridigt* at* fremkalde,* bestyrke* eller*
udnytte*en*vildfarelse*bestemmer*en*anden*til*en*handling*eller*undladelse,*
hvorved* der* påføres* denne* eller* nogen,* for* hvem* handlingen* eller*
undladelsen*bliver*afgørende,*et*formuetab.”o I-dansk-ret-sondres-mellem-3-former-for-tilregnelse: Forsæt Uagtsomhed/culpa Objektivt"ansvaro Ved-overtrædelser-af-Straffeloven-kræves-forsæt,-medmindre-uagtsomhed-harsærlig-hjemmel-jf.-§-19:”§" 19." Uagtsomhed* straffes* ved* de* i* denne* lov* omhandlende*
lovovertrædelser*kun,*når*det*er*særlig*hjemlet.*På*andre*lovovertrædelser*
er* de* pågældende* straffebud* anvendelige,* også* når* lovovertrædelsen* er*
begået*af*uagtsomhed,*medmindre*det*modsatte*har*særlig*hjemmel.”Eksempler-på-forbrydelser,-der-kun-er-strafbare-i-forsætlig-form:-§§-158,-171,-216,276,-279-etc.-Forsæt-er-hovedreglen-indenfor-Straffeloven.Eksempler- på- forbrydelser,- der- også- er- strafbare- i- uagtsom- form- da- udtrykkelighjemmel:-§§-182,-241,-249,-291-stk.-3ο Ved- overtrædelser- af- andre- love- end- Straffeloven- (særlove)- kan- strafansvaridømmes,-blot-der-er-tale-om-uagtsomhed-jf.-Strfl-§-19-2.-pkt.-Eksempler:- Færdselslovens- hastighedsbestemmelser- m.v.,- promillegrænser,Skattekontrollovenο Enkelte- love- hjemler- strafansvar- på- objektivt- grundlag;- objektivt- strafansvarforudsætter- udtrykkelig- lovhjemmel,- dvs.- det- skal- fremgå- af- bestemmelsen- atstrafansvar- kan- idømmes- uden- skyld.- Relativt- få- bestemmelser- om- objektivtstrafansvar.- Eksempler:- Lovgivning- om- landbrugsprodukter,- færdselslovensbestemmelser-om-overlæs.-

-
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Intro-til-forsætslæren-

Udgangspunkt:- I- dansk- ret- indtræder- alene- strafansvar,- såfremt- en- handling- kantilregnes- den- tiltalte- som- forsætlig- eller- i- visse- tilfælde- uagtsom.- I- Straffeloven- kræves- derforsæt-medmindre-uagtsomhed-udtrykkeligt-er-kriminaliseret;-i-den-øvrige-lovgivning-(f.eksFærdselsloven,-Våbenloven)-er-uagtsomhed-tilstrækkeligt-til-strafansvar-jf.-Strfl.-§-19.-

Forsæt:”Forsæt* foreligger,* naar* Gerningsmanden* ved* sin* Handling* vil* hidføre,* hvad* der* efter*
Loven*kræves*til*Forbrydelsen*(1),*eller*anser*dennes*Indtræden*som*en*nødvendig*eller*
overvejende* sandsynlig* Følge* af* Gerningen* (2)* eller* vel* kun* anser* Forbrydelsens*
Indtræden*som*mulig,*men*vilde*have*handlet,*selv*om*han*havde*anset*den*som*sikker*
(3).”-

De-3-forsætsgrader:•

Direkte-forsæt/hensigt-(1)-

•

Sandsynlighedsforsæt-(2)-

•

Eventualitetsforsæt-(3)-

-

AD-direkte-forsæt/hensigt:Direkte- forsæt/hensigt- udgør- den- højeste- forsætsform.- Waaben- beskriver- denneforsætsgrad-ved-en-sondring:Ved- adfærdsdelikter- er- det- centrale- selve- handlingen- og- omstændighederne- herved;- hvadved- gerningsmanden?- Eksempler:- Hæleri- jf.- §- 290:- Ved- gerningsmanden- at- genstandenstammer- fra- en- berigelsesforbrydelse?- Samleje- med- mindreårig- jf.- §- 222:- Vedgerningsmanden,-at-barnet-er-under-15-år?-Direkte-forsæt/hensigt-består-således-i-viden-omeller-kendskab-til-det-pågældende-gerningsmoment.Ved- forårsagelsesdelikter- består- direkte- forsæt/hensigt- i- at- have- til- hensigt- at- bevirke- enfølges-indtræden;-dvs.-hensigten-er-at-følgen-er-tilstræbt,-tilsigtet-eller-villet-som-målet-foren-persons-legemelige-aktivitet.-Eksempler:-Drab-jf.-§-237:-Ønsker-gerningsmanden-at-dræbe-

-
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offeret- ved- sit- skud?- Bedrageri- jf.- §- 279:- Ønsker- gerningsmanden- at- påføre- offeret- etformuetab-ved-at-udnytte-vedkommendes-vildfarelse?-

AD-sandsynlighedsforsæt:Knud*Waaben:-*
”Der*er*i*dansk*retspraxis*sikkert*grundlag*for*at*fastslå*at*forsæt*kan*bestå*i*at*anse*et*
gerningsmoments* tilstedeværelse* eller* en* følges* indtræden* for* »overvejende*
sandsynlig«.*Reglen*om*denne*forsætsform*finder*anvendelse*i*de*ikke*sjældne*tilfælde*
hvor* der* savnes* grundlag* for* at* fastslå* at* tiltalte* har* haft* viden* om* gerningens*
omstændigheder*eller*tilstræbt*dens*følger.”Gorm*Toftegård*Nielsen:*
”I*dag*er*der*enighed*om,*at*det*er*tilstrækkeligt,*at*gerningsmanden*har*anset*følgen*
for* mere* end* 50%* sandsynlig.* I* drabstilfældet* skal* han* altså* have* anset* det* for* mere*
sandsynligt,*at*offeret*ville*dø,*end*at*det*ville*overleve.”Retspraksis:-U1987.569V:-”Blodprøven-i-faderskabssagen”,-bemærk-byretsdommen:”…finder*retten*det*ubetænkeligt*at*statuere,*at*tiltalte*i*det*mindste*har*regnet*med*
muligheden*af,*at*en*sådan*erklæring*ville*blive*afkrævet*den*pågældende…”.-Byrettendomfældte- således- pba- sandsynlighedsforsæt;- landsretten- frifandt- efterfølgendeunder-henvisning-til-manglende-forsæt:-”…finder*landsretten*det*ikke*bevist,*at*tiltalte*
har*vidst*eller*anset*det*for*overvejende*sandsynligt…”U1996.581V-”Hundebiddet”,-bemærk-landsretsdommen:”Da*tiltalte*efter*sit*kendskab*til*hunden*må*have*vidst*den*overvejende*sandsynlighed*
for,* at* hunden* ville* angribe* politiassistenten,* tiltrædes* det,* at* tiltalte* er* fundet*
skyldig…”-

-

-
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AD-eventualitetsforsæt:Eventualitetsforsæt- findes- i- to- variationer.- Det- er- i- begge- variationer- engrundbetingelse,-at-gerningsmanden-har-anset-det-for-muligt-(men-ikke-overvejendesandsynligt)-at-et-til-forbrydelsen-hørende-gerningsmoment-var-til-stede-eller-at-enfølge-kunne-indtræde:• Hypotetisk*eventualitetsforsæt:-Ville-gerningsmanden-have-handlet-anderledes,-hvis-hanvidste-at-et-til-forbrydelsen-hørende-gerningsmoment-var-til-stede-eller-at-en-følge-kunneindtræde?- Eksempel:- Ville- gerningsmanden- stadigvæk- have- affyret- skuddet,- hvis- hanvidste,-at-det-ville-dræbe-offeret?• Indvilgelsesteorien:- Har- gerningsmanden- set- et- gerningsmoment- eller- en- følge- som- enmulighed,- og- har- han- psykologisk- set- forholdt- sig- godkendende- eller- accepterendehertil?-U1918.946H-”Ske-hvad-der-vil!”Generelt- bør- der- udvises- stor- varsomhed- med- brugen- af- eventualitetsforsæt.- I- praksisanvendes-forsætsgraden-primært-ved-drab-jf.-§-237.-

Motiv:-

Definition:-De-bevæggrunde-der-fremkalder-gerningsmandens-handling.-Begrebet-motivmå-holdes-adskilt-fra-forsætslæren-og-er-på*ingen*måde-synonymt-med-forsæt.-

-
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UNDERVISNINGSPLANCHER%
%
STRFL%KAP.%25%
%

Forbrydelser%mod%liv%&%legeme%
%

-

-
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§"237."Den,%som%dræber%en%anden,%straffes%for%manddrab%med%fængsel%
fra%5%år%indtil%på%livstid.%
%

-

•

Beskyttelsestidspunktets-begyndelse-og-afslutning-

•

Alle-forsætsgrader,-ofte-aktuelt-ifm-afgrænsning-over-for-§-246,-konkret-vurdering-af-forsæt-påbaggrund-af-faktiske-forhold-

•

Aberratio-ictus:-forsøg-og-uagtsomhed-

•

Error-in-persona:-forsætligt-

•

Samtykke-medfører-ej-straffrihed-(derimod-§239)-

•

U1968.870Ø-”Blyhvidt-i-maden”,-forsøg-på-§-237-

•

U1984.557H-”Branden-i-havehus”,-illustrerer-afgrænsning-overfor-§§-180-og-181-

•

U1985.313H-”Skud-i-maven”,-henført-under-§-237-jf.-§-23--

•

U1992.455H-”Bankrøveren”,-diskussion-af-dolus-eventualis-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

§ !238. Dræber en moder sit barn under eller straks efter fødselen, og det må
formodes, at hun har handlet i nød, af frygt for vanære eller under påvirkning af en
ved!fødselen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, straffes hun med fængsel
indtil
! 4 år.
Stk. 2. Er forbrydelsen ikke fuldbyrdet, og har handlingen ikke påført barnet skade,
kan!straf bortfalde.
% *

•

Egenhændigt-delikt:-kan-kun-udføres-af-moderen,-medvirken-straffes-jf.-§-237-

•

Vanære,*svækkelse*m.v.-skal-have-motiveret-drabet-

•

Kun-anvendelig-når-drab-under-ellers-straks-efter-fødsel,-kun-få-dage-

-

-
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- § 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med
- fængsel indtil 3 år.
%
•

Ej-muligt,-at-samtykke-bevirker-straffrihed-

•

Kvalificeret-ønske-jf.-”bestemte*begæring”-

•

Subjektive-krav-til-den-dræbte:-tilregnelighed,-alder,-upåvirkethed-

•

Fri-adgang-til-tilbagekaldelse,-automatisk-bortfald-

•

U1956.255-V-”Den-dræbte-søster”-

•

U1993.437-V-”Juledrabene”-

-

-
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! § 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde
! eller fængsel indtil 3 år.
%
!
•

Afgrænsning-ift-§-239:-hvem-udfører-handlingen-

•

Krav-til-medvirken:-§-23-

•

Subjektive-krav-til-den-dræbte:-tilregnelighed,-alder,-upåvirkethed,-ellers-§-237-

•

Mulighed-for-strafskærpelse-jf.-stk.-2-

•

U1991.48Ø-”Gør-det-så,-hvis-du-virkelig-vil!”-

-

-

-
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! § 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel
! indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8
år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel,
! anses dette som en særlig skærpende omstændighed.
*

%

•

Uagtsomhedsdelikt-

•

Uagtsomhed:- ”Naar* Gerningsmanden,* uden* at* Lovovertrædelsen* kan* tilregnes* ham* som*
forsætlig,* ved* sin* Handling* har* tilsidesat* den* Agtpågivenhed,* som* det* af* Hensyn* til* andres*
Retsgoder*var*hans*Pligt*at*udvise.”-

•

Principielt- alle- grader- af- uagtsomhed,- men- dog- næppe- ansvar- ved- de- aller- laveste- grader- afuagtsomhed--

•

Egen-skyld-hos-afdøde:-straffrihed,-medmindre-tiltaltes-adfærd-er-hovedårsag-

•

Sædvanlige-krav-til-kausalitet-(årsagssammenhæng)-og-adækvans-(påregnelighed)-

•

U1998.427H-”Russisk-roulette”-

•

Kerneområde:-færdselssager,-lægesjusk-

-

-
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- § 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme,
- straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
-

%

•

”øver* vold* mod…* en* andens* legeme…”:- hele- legemet- er- omfattet- uanset- ej- smerte,- f.eks.hårafklipning-

•

”på* anden* måde* angriber…”:- andre- legemsangreb,- der- ikke- umiddelbart- kan- betegnes- somvold,-f.eks.-anvendelse-af-gas-og-røg-

•

Undergrænse:-bagatelagtige-forulempelser-som-skub,-puf-etc.-falder-udenfor,-dog-strafbart-atkaste- større- mængder- vand- jf.- U1997.10V- ”Vand- i- bilen”,- U1982.460V- ”Barnet- itørretumbleren”-

•

Kerneområde:- sædvanligt- forekommende- voldshandlinger- f.eks.- slag,- spark- samt- anvendelseaf-stumpe-instrumenter-

•

Begrænset-adgang-til-forældres-revselsesret-

•

Samtykke,-særlig-relevant-ifm.-sport-

-

-
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! § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter
! eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant
legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette
! betragtes som en særlig skærpende omstændighed.
! Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade
på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.
!%
*
•

Bestemmelsen- er- strafskærpende- ift.- §- 244,- afgrænsningen- består- i- karakteren- afvoldsanvendelsen-

•

”farlig*karakter”:-angrebets-typiske-farlighed,-hvilket-våben-anvendes,-hvilken-del-af-kroppenangribes,-hvor-mange-gange-etc.-

•

”rå,* brutal”:- offerets- situation- (værgeløst,- svagt),- særligt- smerteforvoldende,- U1992.318Ø”Slag-med-jernrør”-

•

”mishandling”,- krav- om- længere- tidsmæssig- udstrækning,- U1994.648H- ”Skruer,- isterningeretc.”-

•

”Haft*betydelig*skade…”:-skærpende-omstændighed-ved-uagtsom-følge-

•

Stk.- 2,- ”Skade”:- finder- anvendelse- ved- længerevarende- sygeleje- el- når- lægehjælp- har- væretnødvendig.-Bestemmelsen-omfatter-også-psykiske-traumer.-Afgrænsning-ift-stk.-1:-ej-krav-områ,*brutal*etc.-Stk.-2-finder-kun-anvendelse-ved-forsætlig-skade.-

-

-
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! § 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så
! grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger
særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.
!%
•

Strafskærpelsesregel-ift.-§-245-

•

Krav-om-”særdeles*skærpende*omstændigheder”:-

•

Grov-beskaffenhed:-U1992.170Ø-”Brosten-i-hovedet”-

•

Alvorlige-skader,-uagtsomhed-ift.-skaderne,-krav-om-adækvans-og-kausalitet,-invaliditet,-

•

Døden-til-følge-

-

-
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Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

!

§ 249. Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred,
! med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende
straffes
*
omstændigheder
med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med
- spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende
- omstændighed.
%
•

Uagtsomhed:- ”Naar* Gerningsmanden,* uden* at* Lovovertrædelsen* kan* tilregnes* ham* som*
forsætlig,* ved* sin* Handling* har* tilsidesat* den* Agtpågivenhed,* som* det* af* Hensyn* til* andres*
Retsgoder*var*hans*Pligt*at*udvise.”-

•

-

Betydelig-skade:-Varigt-men,-alvorlige-knoglebrud,-længerevarende-hospitalsindlæggelse-

-

-

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

3. lektion
§ 250. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den
pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil
8 år.

•

”Hjælpeløs tilstand”: når vedkommendes helbred er truet, idet ej muligt at hjælpe sig selv eller
modtage hjælp fra andre. Ej krav om permanent tilstand.

•

”Hensætter”: krav om at handlingen forøger hjælpeløsheden, jf. U1890.770 ”Den bortjagede
krogæst”

•

”Forlader en under hans varetægt…”
•

AD ”forlader”: ej stedligt krav (gå væk fra), men unddrage hjælp således at farlig situation
opstår, jf. U1975.1078V ”Lægen og sygeplejersken”

•

•

AD ”varetægt”:
•

Generelt: socialretligt, offentligretligt, familieretligt, kontraktsretligt

•

Konkret: pludselig opstået nødsituation, U1992.237V ”Dørvogterne”

Forsæt: krav om forsæt til konkret fare, i 2. led tillige krav om kendskab til varetægtsforhold

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

§ 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed
eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller
førlighed.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der på hensynsløs måde forvolder fare for, at
nogen smittes med en livstruende og uhelbredelig sygdom.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med sundhedsministeren, hvilke
sygdomme der er omfattet af stk. 2.

•

Krav om konkret fare cfr. generel fare, U1993.1025H ”Skud med maskinpistol på legeplads”.

•

”For vindings skyld”: begrænset anvendelse da nu henføres under særlovgivning f.eks.
Arbejdsmiljølov.

•

”Grov kådhed”: særlig risikobetonet form for leg, eksempelvis anvendelse af våben, biler el. lign.,
U1980.755U ”Urin i benzintank”

•

”Lignende hensynsløs måde”, de første to forgreninger er kun eksempler, krav om hensynsløshed

•

”Liv eller førlighed”: krav om kvalificeret legemsskade

•

”Nærliggende”: krav om følgens sandsynlighed

•

Stk. 2 vedrører forvoldelse af smittefare, blev indført i konsekvens af afgørelsen U1994.520H
”Haitianeren”

•

Bestemmelsen finder anvendelse ved ”livstruende og uhelbredelig sygdom”, (i øjeblikket alene
HIV).

•

Ej krav om ”nærliggende” fare, ej krav om at faren realiseres

•

”Hensynsløs måde”: kan smitte overføres? Samleje, blod- og sæddonation, udlån af sprøjter, ej
hensynsløst hvis der er anvendt beskyttelses el. desinfektion el. hvis der samtykkes.

•

Forsætskrav: forsæt til alle led.

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham
muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader
1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller
2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af
nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt
af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.
Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med
flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.

•

Undladelsesdelikt, strafansvar ved passivitet

•

Nr. 1, ”Øjensynlig livsfare”: krav om let konstatérbar konkret livsfare, nok ej muligt at samtykke,
U1998.427H ”Russisk roulette”

•

Nr. 2, ”Redning af nogen tilsyneladende livløs”: krav om usikkerhed vedr. liv, ellers nr. 1

•

Nr. 2, ”Påbudt til omsorg for personer…”: vedrører tilsidesættelse af lovbestemte hjælpepligter,
eksempelvis Færdselslovens § 9

•

Begrænsning: ”uden særlig fare eller opofrelse”, objektiv konkret vurdering, U1978.749Ø
”Påkørsel af cyklist”

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

§ 260. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som
1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om
frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt
forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle
eller undlade noget,
2) ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at
fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade
noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold,
som truslen angår.
Stk. 2. Tvinges nogen til at indgå ægteskab, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

•

Angrebsobjektet: personens evne til selvbestemmelse ”gøre, tåle eller undlade noget”

•

Nr. 1: Trusler om uretmæssige handlinger:

•

”Vold eller trussel om vold”, også når rettet mod andre end den truede

•

”Betydelig skade på gods”

•

”Frihedsberøvelse”

•

”Usand sigtelse”: urigtig beskyldning for strafbart eller ærerørigt forhold

•

Privatlivskrænkelser

•

Retspraksis: U1977.1062Ø ”Bombetrussel mod værtshus”, U1946.126V ”Modstandsmanden”,
U1984.408Ø ”Den indsatte”
•

Nr. 2: Retmæssige handlinger men i ulovligt formål:

•

Anmelde eller åbenbare strafbart forhold

•

Sande ærerørige beskyldninger

•

Krav

om

at

ej

tilstrækkelig

sammenhæng

(tilbørligt

begrundet)

mellem

anmeldelse/beskyldning og formålet, U1937.874Ø ”Trussel om politianmeldelse”
•

Fuldbyrdelsestidspunktet: når tvangen har haft tilsigtet virkning

•

Forsætskrav: forsæt vedr. truslens fremsættelse og tvangens virkning men ej krav om
forsæt til truslens gennemførelse.

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

§ 261. Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4
år.
Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller
bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt
retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste eller i fangenskab eller anden
afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel indtil 12 år.
Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2
nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
•

Beskyttelsesobjekt: fri bevægelighed

•

Definition på frihedsberøvelse: særlig form for tvang, hvorved en person er nødt til at opretholde
sig på et meget lille areal, tillige krav om en vis tidsmæssig udstrækning jf. 1997.602V
”Transportfirmaet”

•

Stk. 2: kvalificerende omstændigheder der kan medføre strafskærpelse:
•

”Vindings skyld”

•

”Langvarig”, konkret vurdering jf. U1946.126V ”Modstandsmanden”

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for
eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar
handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
•

”Egnet”: truslens objektive karakter, ej krav om at adressaten bliver bange

•

”Alvorlig frygt…”: dvs kvalificeret krav om grovhed, trussel om simpel vold er ej omfattet

•

Forsætskrav: forståelse af truslens egnethed til at fremkalde frygt, ej krav om forsæt til at realisere
truslen, sædvanlig omgangstone inddrages

•

Fuldbyrdelsestidspunktet: truslens fremsættelse

•

Ej krav om direkte udtalt trussel, kan ”ligge” i situationen

•

Ej krav om konkretiseret adressat: U1978.749Ø ”Bomben i telefonboksen”

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

Uagtsomhed og adækvans

•

Subjektive krav: Idømmelse af straf forudsætter at handlingen skal kunne tilregnes
gerningsmanden, dvs. der skal være et grundlag for at kunne bebrejde personen.
I dansk ret sondres mellem 3 former for tilregnelse:
§
Forsæt
§
Uagtsomhed/culpa (grov eller simpel)
§
Objektivt ansvar

•

Ved overtrædelser af Straffeloven kræves forsæt, medmindre uagtsomhed har særlig hjemmel
jf. § 19:

•

”§ 19. Uagtsomhed straffes ved de i denne lov omhandlende lovovertrædelser
kun, når det er særlig hjemlet. På andre lovovertrædelser er de pågældende
straffebud anvendelige, også når lovovertrædelsen er begået af uagtsomhed,
medmindre det modsatte har særlig hjemmel.”
Eksempler på forbrydelser, der også er strafbare i uagtsom form da udtrykkelig hjemmel: §§
182, 241, 249, 291 stk. 3
•

Ved overtrædelser af andre love end Straffeloven (særlove) kan strafansvar idømmes, blot der
er tale om uagtsomhed jf. Strfl § 19 2. pkt.
Eksempler:
Færdselslovens
hastighedsbestemmelser
m.v.,
promillegrænser,
Skattekontrolloven.

•

Definition:
”Uagtsomhed foreligger, naar Gerningsmanden, uden at Lovovertrædelsen kan
tilregnes ham som forsætlig, ved sin Handling har tilsidesat den
Agtpaagivenhed, som det af Hensyn til andres Retsgoder var hans Pligt at
udvise.” (DSA s. 201)

•
•

I teorien kan sondres ml. en generel/objektiv fastlæggelse af uagtsomhedsbegrebet og en
individualiseret/subjektiv fastlæggelse. I retspraksis anvendes formentlig en kombination.
Eksempler på elementer i uagtsomhedsvurderingen:
o Alder

Advokatfirmaet

KÅRE PIHLMANN
Møderet for Højesteret (H)

Uddannelse
Erfaring
Vurdering af regelgrundlagets kompleksitet
Fysisk og psykisk tilstand
Ved fiskale forbrydelser kan der lægges vægt på beløbets relative størrelse
Der er ikke nødvendigvis identitet ml. det strafferetlige og det civilretlige
uagtsomhedsbegreb: en person kan derfor godt ifalde erstatningsansvar men frifindes for
straf.
Kravet til uagtsomhed kan skærpes, således at uagtsomheden skal være grov:
o
o
o
o
o

•

•

”Grov uagtsomhed er en høj grad af uagtsomhed, en særlig klar eller
forkastelig afvigelse fra en tænkt standard for pligtmæssig optræden…” (DSA s.
208)
Eksempler fra retspraksis: U1992.758Ø ”Jagtgeværet”, U1998.1480Ø ”Promillekørsel
efter 10,5 time” Begge afgørelser er formentlig udtryk for en objektiv fastlæggelse af
uagtsomhedsbegrebet.
Egen skyld hos offeret: Hvis skaden (typisk i trafikken) i overvejende grad eller i samme
omfang skyldes offerets egen skyld, frifindes den anden part.

•

•

Andre krav:
•

Kausalitet: dvs. årsagssammenhæng mellem handling og skade

•

Adækvans: dvs. krav om at skaden var påregnelig for gerningsmanden.
Adækvanslæren spiller en begrænset rolle i strafferetten og er formodentlig alene
relevant ifm meget atypiske handlingsforløb.

Forsætlige lovovertrædelser straffes sædvanligvis strengere end uagtsomme. Sammenlign
eksempelvis § 237 og § 241.

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

4.-lektionAlmenfarlige-forbrydelser,-Strfl.-kap.-20•

Generelt:-Begrebet-”almen&fare”-findes-ikke-i-de-enkelte-bestemmelser-i-Straffelovens-kapitel-20,men-er-udtryk-for,-at-der-i-kapitlet-er-tale-om-handlinger,-som-udsætter-en-videre,-ubestemt-kredsfor-fare-på-person-eller-gods.-

•

Inddeling:o

§§-180M182- -

Ildebrand-

o

§-183-

-

Sprængning,-oversvømmelse,-skibbrud-m.v.-

o

§-183a-

-

FlyM-og-skibskapring--

o

§-184-

-

Supplement-til-§§-183M183-a-vedr.-flyM-og-skibssikkerhed--

o

§-185-

-

Strafbar-undladelse-af-at-søge-at-afværge-fare-for-

-

menneskeliv-opstået-ved-de-i-§§-180M184-nævnte-ulykker-

-

o

§-186-

-

Forvoldelse-af-vandmangel-eller-forurening-af-drikkevand-

o

§-187-

-

Sundhedsfarlig-forurening-af-ting-til-alm.-udbredelse-

o

§-188-

-

Udbredelse-af-sundhedsfarlige-ting-

o

§-189-

-

Udbredelse-af-farlige-lægemidler-

o

§-190-

-

Fareforvoldelse-vedr.-husdyr-

o

§-191-

-

Særligt-kvalificerede-overtrædelser-af-lovningen-om--

-

om-euforiserende-stoffer-

-

-

o

§-192-

-

Udbredelse-af-smitsom-sygdom-

o

§-192-a-

-

Særligt-kvalificerede-overtrædelser-af-lovningen-om-våben-

-

og-sprængstoffer-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

&
”§"180."Sætter&nogen&ild&til&egen&eller&fremmed&ejendom&under&sådanne&omstændigheder,&
at& han& indser,& at& andres& liv& derved& udsættes& for& overhængende& fare,& eller& det& sker& med&
forsæt&til&at&volde&omfattende&ødelæggelse&af&fremmed&ejendom&eller&til&at&befordre&oprør,&
plyndring& eller& anden& sådan& forstyrrelse& af& samfundsordenen,& straffes& han& med& fængsel&
indtil&på&livstid.”•

Ild/ildebrand/ildsvåde:-genstandens-størrelse,-ilden-har-”fået-fat”-og-er-ude-af-kontrol-cfr.-gløder-

•

Brandstiftelsesobjektet:-egen-el.-fremmed-ejendom-cfr.-hærværk-jf.-§-291-(kun-fremmed)-

•

Subjektive- strafbarhedsbetingelser:- forsæt- til- ildebrand- med- ”overhængende& fare& for& andres& liv,&
omfattende&ødelæggelse,&oprør&etc.”-U1975.477Ø-(Valdemarslund)--

•

Fuldbyrdelsestidspunkt:-2-led:-sætter-ild-&-indser-at-fare…-dvs.-adgang-for-tilbagetrædelse-jf.-§-22-

•

Sammenstød-med-§-237:-U1984.557H-”Havehuset”,-§-181-stk.1-og-§-237-jf.-§-23.-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

”§"181."Forvolder&nogen&ellers&ildebrand&på&fremmed&ejendom,&straffes&han&med&fængsel&
indtil&6&år.&
Stk.&2.&På&samme&måde&straffes&den,&der&med&forsæt&til&at&besvige&brandforsikringen&eller&
krænke&panthaveres&rettigheder&eller&med&lignende&retsstridigt&forsæt&forvolder&ildebrand&
på&egen&ejendom&eller&på&andens&ejendom&med&ejerens&samtykke.&
Stk.& 3.& Straffen& kan& stige& til& fængsel& i& 10& år,& hvis& der& foreligger& særligt& skærpende&
omstændigheder.”•

Ellers:-afgrænsning-i-forhold-til-§-180,-dvs.-når-ej-fare-for-liv-eller-omfattende-ødelæggelse…-

•

Ild/ildebrand/ildsvåde:-genstandens-størrelse,-ilden-har-”fået-fat”-og-er-ude-af-kontrol-cfr.-gløder-

•

Brandstiftelsesobjektet:- fremmed- ejendom- jf.- stk- 1,- både- egen- og- fremmed- ejendom- hvis- ibesvigelseshensigt-jf.-stk.-2-

•

Fremmed:-dvs.-tilhører-en-anden-end-gerningsmanden-

•

Fuldbyrdelsestidspunkt:- når- gerningsmanden- har- forvoldt- ildebrand,- dvs.- tidligere- end- §- 180- da- ejyderligere-objektive-krav-

•

Tilregnelse:- alle- forsætsgrader,- U1993.540V- ”Molotovcocktail- mod- asylcentret”- (dolusMeventualis),U1984.645V-”Cigaretten-på-gulvtæppet”-(sandsynlighedsforsæt)-

•

Stk.-2:-Ved-sammenstød-med-§-279-(bedrageri)-straffes-alene-for-overtrædelse-af-§-181-

•

Sammenstød-med-§-291-(hærværk):-genstandens-størrelse-

•

Stk- 3:- strafforhøjelsesmulighed- hvis- særligt- skærpende- omstændigheder,- dvs.- flere- forhold- ellergentagelse-

•

Medvirken-ved-passivitet:-U1956.647H-”Kornstakken”,-U1992.634Ø-”Bål-i-påhængsvognen”-

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

”§"182."Den,&som&af&uagtsomhed&forvolder&ildsvåde&på&fremmed&ejendom&eller&til&skade&for&
fremmed& formueinteresse,& straffes& med& bøde,& fængsel& indtil& 4& måneder& eller& under&
skærpende&omstændigheder&med&fængsel&indtil&2&år.”•

Ildsvåde:-synonymt-med-ild/ildebrand,-U1958.971Ø-”Tændstikken-i-brevsprækken”-

•

Uagtsomhed:-”tilsidesættelse-af-de-handlenormer,-man-anser-for-rimelige”-

•

Fremmed-ejendom-

•

”Eller&til&skade&for&fremmed&formueinteresse”:-kun-når-skaden-ikke-erstattes-=-definitiv-skade.-I-praksisomfattes-den-situation,-hvor-panthaver-ikke-får-erstatning-ifm.-brand-på-en-fast-ejendom.-

&
-

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

”§"191." Den,& som& i& strid& med& lovgivningen& om& euforiserende& stoffer& til& et& større& antal&
personer& eller& mod& betydeligt& vederlag& eller& under& andre& særligt& skærpende&
omstændigheder&overdrager&euforiserende&stoffer,&straffes&med&fængsel&indtil&6&år.&Angår&
overdragelsen& en& betydelig& mængde& særlig& farligt& eller& skadeligt& stof,& eller& har&
overdragelsen&af&et&sådant&stof&i&øvrigt&haft&en&særlig&farlig&karakter,&kan&straffen&stige&til&
fængsel&i&10&år.&&
Stk.&2.&På&samme&måde&straffes&den,&der&i&strid&med&lovgivningen&om&euforiserende&stoffer&
indfører,& udfører,& køber,& udleverer,& modtager,& fremstiller,& forarbejder& eller& besidder&
sådanne&stoffer&med&forsæt&til&at&overdrage&dem&som&nævnt&i&stk.&1.”Se-bek.-nr.-698-af-31/08/1993-med-senere-ændringer,-der-opregner-listen-af-euforiserende-stoffer.Stk.-1-omfatter-de-situationer,-hvor-•

euforiserende-stoffer-overdrages-til-et-større-antal-personer-

•

euforiserende-stoffer-overdrages-mod-betydeligt-vederlag-

•

euforiserende-stoffer-overdrages-under-andre-særligt-skærpende-omstændigheder-=-overdragelseaf-særligt-farlige-stoffer,-typisk-heroin-

Stk.- 2- kriminaliserer- en- række- handlinger,- såfremt- de- foretages- med- forsæt- til- at- euforiserende- stofferoverdrages.-Dette-medfører,-at-§-191-fuldbyrdes-meget-tidligt,-og-der-er-derfor-ikke-mulighed-for-frivilligtilbagetræden-fra-forsøg-jf.-§-22.-

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

§"192" a." Med& fængsel& fra& 1& år& indtil& 6& år& straffes& den,& der& overtræder& lovgivningen& om& våben& og&
eksplosivstoffer& ved& under& særlig" skærpende" omstændigheder& at& indføre,& udføre,& transportere,&
erhverve,&overdrage,&besidde,&bære,&anvende,&tilvirke,&udvikle&eller&med&henblik&på&udvikling&forske&i&
1)&skydevåben&eller&
2)& andre& våben& eller& eksplosivstoffer,& når& våbnet& eller& eksplosivstofferne& på& grund& af& deres& særdeles&
farlige&karakter&er&egnet&til&at&forvolde&betydelig&skade.&
Stk.&2.&Den,&der&i&øvrigt&overtræder&lovgivningen&om&våben&og&eksplosivstoffer&under&særlig&skærpende&
omstændigheder,&straffes&med&fængsel&indtil&6&år.&
&
Uddrag'af'Våbenloven'
§"1.&Det&er&forbudt&uden&tilladelse&af&justitsministeren&eller&den,&han&dertil&bemyndiger,&at&indføre&eller&
tilvirke:&
1)&Skydevåben&samt&piber,&låsestole,&aftagelige&magasiner&og&baskyler&til&skydevåben,&
2)&ammunition&til&skydevåben,&derunder&også&patronhylstre,&tændskruer,&fænghætter,&brandrør&og&
projektiler,&
3)&håndgranater,&bomber,&miner&og&lignende&våben,&der&virker&ved&en&gennem&eksplosion&fremkaldt&
trykvirkning&eller&udslyngning&af&smålegemer,&
4)&patroner,&ampuller&og&spraydåser&samt&lignende&genstande,&der&ved&spredning&af&stoffer&er&beregnet&
til&at&virke&skadevoldende,&bedøvende&eller&irriterende&i&kortere&tid&efter&eksponeringen,&
5)&eksplosivstoffer&(eksplosive&stoffer&og&eksplosivstofholdige&genstande),&
6)&armbrøster&og&slangebøsser,&
7)&signalvåben&og&kombinerede&gasO&og&signalvåben,&
8)&lyddæmpere,&såfremt&de&er&konstrueret&til&montering&på&skydevåben,&
9)&optisk&elektroniske&sigtemidler&med&lysstråle&eller&med&elektronisk&lysforstærkningsO&eller&infrarødt&
udstyr,&såfremt&de&er&konstrueret&til&montering&på&skydevåben&eller&armbrøster.&
§"4.&På&offentligt&tilgængelige&steder,&uddannelsessteder,&i&ungdomsklubber,&fritidsordninger&og&
lignende&er&det&forbudt&at&bære&eller&besidde&kniv&eller&dolk,&medmindre&det&sker&som&led&i&
erhvervsudøvelse,&til&brug&ved&jagt,&lystfiskeri&eller&sportsudøvelse&eller&har&et&andet&lignende&
anerkendelsesværdigt&formål.&Forbuddet&omfatter&dog&ikke&foldeknive&med&en&klinge&på&højst&7&cm,&der&
ikke&kan&fastlåses&i&udfoldet&position.&
&
•

§-192-a-omfatter-alene-våben-m.v.-af-særdeles&farlig&karakter.-Herved-forstås-typisk-krigsmateriel,eksempelvis-panserværnsraketter,-morterer,-håndgranater,-bomber,-miner-og-automatiskeskydevåben;-våben,-som-kun-afgiver-et-skud-ved-påvirkning-af-aftrækkeren-er-ikke-omfattet-afbestemmelsen-uanset-om-de-genlader-automatisk.-

Advokatfirmaet-

KÅRE PIHLMANN
Møderet-for-Højesteret-(H)-

Justitsministerens-bemærkninger-ved-strafskærpelsen-vedr.-knive:”Bl.a.&i&lyset&af&den"seneste"tids"voldsepisoder,&hvor&der&har&været&brugt&knive,&finder&regeringen&endvidere,&
at&der&er&behov&for&en&betydelig&skærpelse&af&straffen&for&ulovlig&besiddelse&af&kniv&på&offentligt&tilgængelige&
steder,& således& at& det& på& en& tydelig& måde& tilkendegives,& at& forbuddet& mod& uden& anerkendelsesværdigt&
formål&at&bære&kniv&på&offentligt&tilgængelige&steder&skal&overholdes.&
Våbenloven& foreslås& derfor& ændret& med& henblik& på,& at& der& i& førstegangstilfælde& som& hovedregel& skal&
udmåles& en& straf& på& 7& dages& fængsel& (mod& i& dag& bøde)& for& ulovlig& besiddelse& af& kniv& på& offentligt&
tilgængeligt&sted.&For&unge&under&18&år&kan&straffen&dog&gøres&betinget&med&vilkår&om&samfundstjeneste,&
hvis&betingelserne&herfor&er&opfyldt.&Hvis&der&foreligger&særlig&formildende&omstændigheder,&f.eks.&hvis&en&
person,&der&har&været&på&fisketur,&ved&en&forglemmelse&fortsat&har&sin&kniv&i&en&taske&ved&et&efterfølgende&
besøg&på&en&restauration,&kan&der&i&førstegangstilfælde&idømmes&en&bøde&i&stedet&for&fængsel.”-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

5.-lektion-

Gyldighed-i-tid-og-sted!

LOVES!GYLDIGHED!I!TID:!
!
1.!Kan!handlinger!begået!på!dette!tidspunkt!straffes?!
!
!T1T2!
Kun-hvis-tilbagevirkendeja---------nej!
!
2.!Skal!dommeren!anvende!loven!under!en!straffesag!på!dette!tidspunkt?!
T1T2!
Umuligt-----ja---------eventueltAD!1:!
Der- gælder- ikke- noget- dansk,- forfatningsretligt- forbud- mod- straffelove- med- tilbagevirkende- kraft(retroaktivitet),- og- efter- besættelsestiden- blev- der- indført- sådanne- love.- Der- gælder- imidlertid- et- forbudmod-straffelove-med-tilbagevirkende-kraft-jf.-EMRK-art.-7,-og-anerkendes-tillige-i-EUKretten.-AD!2:!
”§"3."Er!den!ved!en!handlings!påkendelse!gældende!straffelovgivning!forskellig!fra!den,!
der! gjaldt! ved! handlingens! foretagelse,! afgøres! spørgsmålet! om! strafbarhed! og! straf!
efter! den! senere! lov,! dog! at! afgørelsen! ikke! derved! må! blive! strengere! end! efter! den!
ældre! lov.! Beror! ophøret! af! lovens! gyldighed! på! ydre,! strafskylden! uvedkommende!
forhold,!bliver!handlingen!at!bedømme!efter!den!ældre!lov.”Hovedreglen-er-derfor,-at-dommeren-efter-T2-skal-anvende-den-senere-lov,-men-afgørelsen-må-ikke-dervedblive-strengere.Dog- anvendes- den- ældre- lov,- hvis- dens- ophør- skyldes- ”strafskylden! uvedkommende! forhold”.- Eksempel:overtrædelse-af-lov-om-våbenembargo-mod-Sydafrika-i-1978K80-kunne-fortsat-straffes-i-1995-uanset-lovensophævelse-i-1994,-idet-ophævelsen-skyldtes-den-ændrede-politiske-situation-i-Sydafrika.--

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
LOVES!STEDLIGE!GYLDIGHED:• Interlokal! strafferet:- Dvs.- når- en- straffesag- har- tilknytning- til- flere- dele- af- Danmark:- Spørgsmåletom-valg-af-lokal-domstol/jurisdiktion-afgøres-af-Retsplejelovens-§-696.-Domstolene-anvender-altidgerningsstedets-ret-(vistnok-kun-relevant-ifm.-PolitiKvedtægten).-• Interprovinsiel!strafferet:-F.eks.-hvilken-lov-skal-en-sydKdansk-domstol-anvende-ved-en-forbrydelsebegået-på-Grønland?-I-praksis-anlægges-internationalstrafferetlige-synspunkter.• International!strafferet:-Dvs.-situationer-med-tilknytning-til-2-eller-flere-stater:o Hvor!er!gerningsstedet? Ubiquitetsprincippet:-§"9.! Handlinger! anses! for! foretaget,! hvor! gerningsmanden! befandt! sig! ved!
handlingens!foretagelse.!For!så!vidt!angår!juridiske!personer,!anses!handlinger!for!
foretaget,! hvor! den! eller! de! handlinger,! som! medfører! ansvar! for! den! juridiske!
person,!er!foretaget.!
Stk.!2.!Hvis!en!handlings!strafbarhed!afhænger!af!eller!påvirkes!af!en!indtrådt!eller!
tilsigtet! følge,! anses! handlingen! tillige! for! foretaget,! hvor! virkningen! er! indtrådt,!
eller! hvor! gerningsmanden! har! forsæt! til,! at! virkningen! skulle! indtræde.!
(bestemmelsen-kaldes-ofte-effektKdoktrinen)!
Stk.!3.!ForsøgsE!og!medvirkenshandlinger!anses!for!foretaget!i!den!danske!stat,!hvis!
gerningsmanden! befandt! sig! her! i! landet! ved! handlingens! foretagelse,! uanset! om!
lovovertrædelsen!fuldbyrdes!eller!tilsigtes!fuldbyrdet!uden!for!den!danske!stat.!
Stk.!4.! Når! en! del! af! en! lovovertrædelse! er! begået! i! den! danske! stat,! anses!
lovovertrædelsen!i!sin!helhed!for!at!være!begået!her!i!landet.!







-

Undladelsesforbrydelser:- Hurwitz- antager,- at- §- 9- medfører,- atundladelsesforbrydelser- (f.eks.- mgl.- Indsendelse- af- oplysninger- til- offentligmyndighed)-anses-for-begået-både-på-den-undladendes-opholdsted-og-på-stedet,hvor-handlepligten-skulle-være-opfyldt.-Tilstandsforbrydelser:- F.eks.- brugstyveri- jf.- Strfl.- §- 293,- ved- disse- forbrydelser- ergerningsstedet-alle-lande,-hvori-tilstanden-opretholdes.-IT:- Ved- hacking- anses- forbrydelsen- for- begået- både- i- det- land,- hvor- hackerenopholder- sig,- og- i- det- land,- hvor- ”offer”KEDBKanlægget- befinder- sig.Oplysninger/billeder-på-en-hjemmeside:-Kriminaliteten-anses-alene-for-begået-i-detland,- hvor- personen- opholder- sig- (og- dermed- ikke- i- de- lande,- hvorfra- der- blot- eradgang-via-www),-medmindre-indholdet-af-hjemmesiden-er-specifikt-rettet-mod-enperson-eller-en-gruppe-i-et-andet-land.-Juridiske-personer:-Gerningsstedet-er-det-land,-hvor-den-ansatte,-der-udførte-denforbudte- handling,- opholdt- sig.- Ved- svigt- i- virksomheden- som- sådan- (f.eks.- mgl.instruktion- af- medarbejdere,- hvilket- senere- fører- til- svigt),- kan- selskabets- sædeanses-for-gerningsstedet.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
JURISDIKTION:Problemstillingen:-Hvornår-kan-gerninger,-der-er-begået-i-udlandet,-straffes-ved-danske-domstole?• Forbrydelser!begået!på!statens!eget!territorium:!!
§"6.!Under!dansk!straffemyndighed!hører!handlinger,!som!foretages!
!
1)!i!den!danske!stat,!
2)!på!dansk!fartøj,!som!befinder!sig!inden!for!et!fremmed!myndighedsområde,!af!en!person,!
der!hører!til!fartøjet!eller!som!rejsende!følger!med!dette,!eller!
3)!på!dansk!fartøj,!som!befinder!sig!uden!for!et!myndighedsområde.”!
§-6-er-udtryk-for-territorieKprincippet/territorialKprincippet.-Nr.-1-omfatter-tillige-Grønland-og-Færøerne.-Til-den-danske-stat-henregnes-landK-og-søterritorietog- luftrummet.- Søterritoriet- består- af- det- indre- territorialfarvand- (fjorde- m.v.)- og- det- ydreterritorialfarvand-(12-sømil-fra-kysten)Nr.-2-hjemler-ubegrænset-jurisdiktion.Nr.-3-opstiller-som-yderligere-krav,-at-personerne-har-en-vis-længerevarende-tilknytning-til-fartøjet(cfr.-f.eks.-en-lods)-

•

Forbrydelser!begået!af!danskere:”§"7.!Under!dansk!straffemyndighed!hører!handlinger,!som!foretages!inden!for!et!fremmed!
myndighedsområde!af!en!person,!der!på!tidspunktet!for!sigtelsen!har!dansk!indfødsret,!er!
bosat!i!den!danske!stat!eller!har!lignende!fast!ophold!her!i!landet,!hvis!

-

!
1)!handlingen!også!er!strafbar!efter!lovgivningen!på!gerningsstedet!(dobbelt!strafbarhed)!
eller!
!
2)!gerningsmanden!også!på!gerningstidspunktet!har!den!nævnte!tilknytning!her!til!landet!
og!handlingen!
a)!omfatter!seksuel!udnyttelse!af!børn!eller!kvindelig!omskæring!eller!
b)!er!rettet!mod!nogen,!der!på!gerningstidspunktet!har!den!nævnte!tilknytning!her!til!
landet.”-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
§-7-er-udtryk-for-det-snævre-personprincip.-Det-kaldes-snævert-pga.-kravet-om-dobbelt-strafbarhed-i-nr.-1.-• Forbrydelser-begået-mod-danskere:!7"a.! Under! dansk! straffemyndighed! hører! handlinger,! som! foretages! inden!
for! et! fremmed! myndighedsområde,! og! som! er! rettet! mod! nogen,! der! på!
gerningstidspunktet! har! dansk! indfødsret,! er! bosat! i! den! danske! stat! eller!
har!lignende!fast!ophold!her!i!landet,!hvis!handlingen!også!er!strafbar!efter!
lovgivningen! på! gerningsstedet! (dobbelt! strafbarhed)! og! efter! dansk!
lovgivning!kan!medføre!straf!af!fængsel!i!mindst!6!år.!
!
Stk.!2.! Dansk! straffemyndighed! efter! stk.!1! er! betinget! af,! at! handlingen!
omfatter!
1)!forsætligt!drab,!
2)!grov!vold,!frihedsberøvelse!eller!røveri,!
3)!en!almenfarlig!forbrydelse,!
4)!en!forbrydelse!mod!kønssædeligheden!eller!incest!eller!
5)!kvindelig!omskæring.!
-

•

Forbrydelser!mod!den!danske!stat:§"8.! Under! dansk! straffemyndighed! hører! handlinger,! som! foretages! uden!
for! den! danske! stat,! uden! hensyn! til! hvor! gerningsmanden! hører! hjemme,!
når!
1)! handlingen! krænker! den! danske! stats! selvstændighed,! sikkerhed,!
forfatning!eller!offentlige!myndigheder!eller!en!embedspligt!mod!staten,!
2)! handlingen! krænker! interesser,! hvis! retsbeskyttelse! i! den! danske! stat!
forudsætter!en!særlig!tilknytning!til!denne,!
3)! handlingen! krænker! en! forpligtelse,! som! det! ifølge! lov! påhviler!
gerningsmanden!at!iagttage!i!udlandet,!
4)!handlingen!krænker!en!tjenestepligt,!som!påhviler!gerningsmanden!over!
for!dansk!fartøj,!
5)! handlingen! er! omfattet! af! en! international! bestemmelse,! ifølge! hvilken!
Danmark!er!forpligtet!til!at!have!straffemyndighed,!eller!
6)! udlevering! af! sigtede! til! retsforfølgning! i! et! andet! land! afslås,! og!
handlingen,! for! så! vidt! den! er! foretaget! inden! for! et! fremmed!
myndighedsområde,! er! strafbar! efter! lovgivningen! på! gerningsstedet!
(dobbelt! strafbarhed)! og! handlingen! efter! dansk! lovgivning! kan! medføre!
straf!af!fængsel!i!mindst!1!år.!
!
§-8-er-udtryk-for-et-beskyttelsesprincip-overfor-danske-interesser.Nr.- 1:- Det- er- karakteristisk,- at- de- interesser,- der- beskyttes- efter- nr.- 1,- normalt- ikke- vil- værestrafbare-efter-fremmed-stats-lovgivning,-og-dermed-ikke-omfattet-af-§-7.-Bestemmelsen-omfatterovertrædelser-af-bl.a.-Toldloven,-skattelovgivningen,-lovgivning-vedr.-miljø-og-sundhed-m.v.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
STRAFFEHJEMMEL!/!LOVVALGProblemstillingen:-Hvilken-straffebestemmelse-kan-anvendes-på-forhold-begået-i-udlandet?• Lovvalg:”§" 10." Når! i! medfør! af! foranstående! regler! påtale! sker! her! i! landet,! skal!
afgørelsen! såvel! om! straf! som! om! andre! retsfølger! af! handlingen! ske! efter!
dansk!lovgivning.”Sager,-der-er-undergivet-dansk-jurisdiktion,-behandles-efter-dansk-ret.• Danske!straffebestemmelsers!gyldighedsområde:Det-vil-sige:-er-straffebestemmelsen-universel-eller-begrænset-til-Danmark?o Universelle- regler:- Dvs.- regler- der- kan- anvendes,- uanset- hvor- handlingen- er- begået,eksempelvis-Strfl.-kap.-25,-færdselslovgivningen-samt-narkotikalovgivningen.-o Nationalt- begrænsede- regler:- Reglerne- i- Strfl.- om- statsforbrydelser,- forbrydelser- modoffentlig- myndighed- m.v.- er- nationalt- afgrænset- og- finder- derfor- ikke- anvendelse- påhandlinger-begået-overfor-udenlandske-stater-og-myndigheder.-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Objektive-straffrihedsgrundeForhold-der-medfører-frifindelseSubjektive-straffrihedsgrunde-(forhold-hos-gerningsmanden):•

Under-15-år-jf.-Strfl-§-15-

•

Utilregnelighed-pga-sindssygdom-jf.-Strfl-§-16-

Objektive-straffrihedsgrunde-(forhold-omkring-handlingen):•

Nødværge-jf.-Strfl-§-13-

•

Nødret-jf.-Strfl-§-14-

•

Samtykke-

•

Politiets-retshåndhævelse-

Strafophørsgrunde:-

-

•

Forældelse,-Strfl-kap.-11-

•

Frivillig-tilbagetræden-fra-forsøg-

6.-lektion-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Nødværge-(objektiv-straffrihedsgrund)!

Straffelovens-§-13:!
”§"13."Handlinger*foretagne*i*nødværge*er*straffri,*for*så*vidt*de*har*været*nødvendige*
for* at* modstå* eller* afværge* et* påbegyndt* eller* overhængende* uretmæssigt* angreb* og*
ikke* åbenbart* går* ud* over,* hvad* der* under* hensyn* til* angrebets* farlighed,* angriberens*
person*og*det*angrebne*retsgodes*betydning*er*forsvarligt.*
Stk.* 2.* Overskrider* nogen* grænserne* for* lovligt* nødværge,* bliver* han* dog* straffri,* hvis*
overskridelsen* er* rimeligt* begrundet* i* den* ved* angrebet* fremkaldte* skræk* eller*
ophidselse.*
Stk.* 3.* Tilsvarende* regler* finder* anvendelse* på* handlinger,* som* er* nødvendige* for* på*
retmæssig* måde* at* skaffe* lovlige* påbud* adlydt,* iværksætte* en* lovlig* pågribelse* eller*
hindre*en*fanges*eller*tvangsanbragt*persons*rømning.”•

Angreb,-aktiv-handling-rettet-mod-liv,-legeme,-ejendom-og-væsentlige-samfundsinteresser.-

•

Uretmæssigt,-cfr-lovlig-(eksempelvis-myndighedernes-lovlige-tjenestehandlinger)-

•

Påbegyndt* eller* overhængende,- cfr.- abstrakt- fare- for- angreb,- hænger- sammen- med- kravet- om- atforsvarshandlingen-skal-være-nødvendig,-U1986.251Ø-”RockerUkæresten”-

•

Nødværgeperiodens- tidsmæssige- udstrækning:- kun- indtil- angrebet- er- afsluttet,- U1996.614Ø- ”Densparkende-politimand”-

•

Adgang-til-nødværge,-ikke-kun-den-angrebne,-adgang-til-intervention-

•

Nødvendige- og- forsvarligt,- begge- krav- skal- opfyldes,- proportionalitetsbetragtning,- margin- vedr.forsvarligt-jf.-”ikke*åbenbart*går*ud*over…”.-Der-er-ingen-absolut-grænse-for-forsvarshandlingen,-dvs.drab-kan-været-legitimeret.-

•

Pligt-til-flugt?-

•

§-13-stk.-2:-straffrihed-ved-overskridelse-(exces)-af-nødvendigt-og-forsvarligt,-når-rimeligt-begrundet…-

•

Vildfarelser,-den-angrebnes-subjektive-opfattelse-

•

§-13-stk.-3:-kerneområdet-er-politiets-og-fængselsvæsenets-virksomhed,-der-således-har-mulighed-for-atanvende-lovlig-tvang-m.v.-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Samtykke-(objektiv-straffrihedsgrund)•

Samtykke-er-ikke-direkte-reguleret-i-Straffeloven,-fremgår-dog-klart-af-flere-bestemmelser,-f.eks-§216-(voldtægt),-§-276-(tyveri)-

•

Samtykke- fra- den- berørte/offeret- kan- ud- fra- en- konkret- afvejning- mellem- offerets- interesse- ogsamfundets- interesse- medføre- frifindelse,- f.eks.- vold- (boksning),- dog- aldrig- drab- eller- grovlegemsbeskadigelse-

•

Samtykke-kan-evt.-være-underforstået/stiltiende-

•

Samtykke-skal-foreligge-senest-på-tidspunktet-for-lovovertrædelsens-fuldbyrdelse,-dvs.-det-er-ikkemuligt-at-samtykke-efterfølgende-med-disculperende-virkning-

•

Samtykke-kan-frit-tilbagekaldes-

•

Habilitet:-Straffrihed-forudsætter,-at-samtykket-er-gyldigt,-dvs.-afgivet-af-en-person,-der-er-psykisknormal,-tilstrækkelig-gammel-og-oplyst-om-samtykkets-betydning-(informed-content)-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Nødret-(objektiv-straffrihedsgrund)-

Straffelovens-§-14:”§"14."En*handling,*der*ellers*ville*være*strafbar,*straffes*ikke,*når*den*var*nødvendig*til*
afværgelse*af*truende*skade*på*person*eller*gods,*og*lovovertrædelsen*måtte*anses*for*
at*være*af*forholdsvis*underordnet*betydning.”•

Afgrænsning- overfor- nødværge:- nødret- vedrører- retten- til- at- begå- strafbare- handlinger- i- andenanledning-et-et-angreb-

•

Anvendelsesområdet:-nødsituation-med-risiko-for-skade-på-person-eller-gods;-det-truede-gode-måikke-være-af-ringe-værdi-

•

Nødvendig,-dvs-ej-muligt-med-mindre-indgribende-midler-

•

Altid-

krav-

om-

konkret-

afvejning-

af-

hensyn:-

hvad-

reddes-

og-

hvad-

ofres-

(proportionalitetsgrundsætningen)?- Nødretshandlingen- skal- være- af- forholdsvis- underordnetbetydning-og-kan-ikke-begrunde-opofrelse-af-menneskeliv.•

Truende-skade,-krav-om-konkretisering-da-ellers-muligt-at-afværge-på-anden-vis;-dvs.-mindre-kravend-”overhængende”-i-§-13.-

•

U1974.604V- ”De- vrede- landmænd”,- U1998.1769Ø- ”Den- hurtige- bilist”,- U1991.47Ø- ”Gylle- ibækken”-

-
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7.-lektion-

Tilregnelse•

Uagtsomhed-

•

Forsæt-

•

Objektivt-ansvar-

-

Advokatfirmaet-
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%

Uagtsomhed-

•
•

•

Subjektive- krav:- Idømmelse- af- straf- forudsætter- at- handlingen- skal- kunne- tilregnes!
gerningsmanden,-dvs.-der-skal-være-et-grundlag-for-at-kunne-bebrejde-personen.I-dansk-ret-sondres-mellem-3-former-for-tilregnelse:
Forsæt
Uagtsomhed/culpa!(grov!eller!simpel)
Objektivt!ansvarVed-overtrædelser-af-Straffeloven-kræves-forsæt,-medmindre-uagtsomhed-har-særlig-hjemmel-jf.-§19:-

-

•

•

”§*19.*Uagtsomhed1straffes1ved1de1i1denne1lov1omhandlende1lovovertrædelser1kun,1
når1det1er1særlig1hjemlet.1På1andre1lovovertrædelser1er1de1pågældende1straffebud1
anvendelige,1også1når1lovovertrædelsen1er1begået1af1uagtsomhed,1medmindre1det1
modsatte1har1særlig1hjemmel.”Eksempler-på-forbrydelser,-der-også-er-strafbare-i-uagtsom-form-da-udtrykkelig-hjemmel:-§§-182,241,-249,-291-stk.-3Ved-overtrædelser-af-andre-love-end-Straffeloven-(særlove)-kan-strafansvar-idømmes,-blot-der-ertale-om-uagtsomhed-jf.-Strfl-§-19-2.-pkt.-Eksempler:-Færdselslovens-hastighedsbestemmelser-m.v.,-promillegrænser,-Skattekontrolloven.Definition:-

”Uagtsomhed1 foreligger,1 naar1 Gerningsmanden,1 uden1 at1 Lovovertrædelsen1 kan1
tilregnes1 ham1 som1 forsætlig,1 ved1 sin1 Handling1 har1 tilsidesat1 den1 Agtpaagivenhed,1
som1det1af1Hensyn1til1andres1Retsgoder1var1hans1Pligt1at1udvise.”-(DSA-s.-201)•

I- teorien- kan- sondres- ml.- en- generel/objektiv- fastlæggelse- af- uagtsomhedsbegrebet- og- enindividualiseret/subjektiv-fastlæggelse.-I-retspraksis-anvendes-formentlig-en-kombination.-

-
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Eksempler-på-elementer-i-uagtsomhedsvurderingen:o Aldero Uddannelseo Erfaringo Vurdering-af-regelgrundlagets-kompleksiteto Fysisk-og-psykisk-tilstando Ved-fiskale-forbrydelser-kan-der-lægges-vægt-på-beløbets-relative-størrelseDer-er-ikke-nødvendigvis-identitet-ml.-det-strafferetlige-og-det-civilretlige-uagtsomhedsbegreb:-enperson-kan-derfor-godt-ifalde-erstatningsansvar-men-frifindes-for-straf.Kravet-til-uagtsomhed-kan-skærpes,-således-at-uagtsomheden-skal-være-grov:-

•

•
•
-

”Grov1 uagtsomhed1 er1 en1 høj1 grad1 af1 uagtsomhed,1 en1 særlig1 klar1 eller1 forkastelig1
afvigelse1fra1en1tænkt1standard1for1pligtmæssig1optræden…”-(DSA-s.-208)1
•

•

Eksempler- fra- retspraksis:- U1992.758Ø- ”Jagtgeværet”,- U1998.1480Ø- ”Promillekørsel- efter10,5- time”- Begge- afgørelser- er- formentlig- udtryk- for- en- objektiv- fastlæggelse- afuagtsomhedsbegrebet.Egen- skyld- hos- offeret:- Hvis- skaden- (typisk- i- trafikken)- i- overvejende- grad- eller- i- sammeomfang-skyldes-offerets-egen-skyld,-frifindes-den-anden-part.-

1
Andre-krav:•

Kausalitet:-dvs.-årsagssammenhæng-mellem-handling-og-skade-

•

Adækvans:- dvs.- krav- om- at- skaden- var- påregnelig- for- gerningsmanden.- Adækvanslærenspiller- en- meget- begrænset- rolle- i- strafferetten- og- er- formodentlig- alene- relevant- ifmmeget-atypiske-handlingsforløb.-

Forsætlige-lovovertrædelser-straffes-sædvanligvis-strengere-end-uagtsomme.-Sammenlign-eksempelvis-§237-og-§-241.-

-
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Forsæt-

Udgangspunkt:-I-dansk-ret-indtræder-alene-strafansvar,-såfremt-en-handling-kan-tilregnes-den-tiltalte-somforsætlig- eller- i- visse- tilfælde- uagtsom.- I- Straffeloven- kræves- der- forsæt- medmindre- uagtsomhedudtrykkeligt- er- kriminaliseret;- i- den- øvrige- lovgivning- (f.eks.- Færdselsloven,- Våbenloven)- eruagtsomhed-tilstrækkeligt-til-strafansvar-jf.-Strfl.-§-19.Forsæt:”Forsæt1 foreligger,1 naar1 Gerningsmanden1 ved1 sin1 Handling1 vil1 hidføre,1 hvad1 der1 efter1 Loven1
kræves1til1Forbrydelsen1(1),1eller1anser1dennes1Indtræden1som1en1nødvendig1eller1overvejende1
sandsynlig1Følge1af1Gerningen1(2)1eller1vel1kun1anser1Forbrydelsens1Indtræden1som1mulig,1men1
vilde1have1handlet,1selv1om1han1havde1anset1den1som1sikker1(3).”-Carl-Torp,-DsA-side-212De-3-forsætsgrader:•

Direkte-forsæt/hensigt-(1)-

•

Sandsynlighedsforsæt-(2)-

•

Eventualitetsforsæt-(3)-

-

Advokatfirmaet-
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AD-direkte-forsæt/hensigt:Direkte- forsæt/hensigt- udgør- den- højeste- forsætsform.- Waaben- beskriver- denne- forsætsgrad- ved- ensondring:Ved- adfærdsdelikter- er- det- centrale- selve- handlingen- og- omstændighederne- herved;- hvad! ved!
gerningsmanden!under!sin!adfærd?-Eksempler:-Hæleri-jf.-§-284:-Ved-gerningsmanden-at-genstandenstammer- fra- en- berigelsesforbrydelse?- Samleje- med- mindreårig- jf.- §- 222:- Ved- gerningsmanden,- atbarnet- er- under- 15- år?- Direkte- forsæt/hensigt- består- således- i- viden- om- eller- kendskab- til- detpågældende-gerningsmoment.Ved- forårsagelsesdelikter- består- direkte- forsæt/hensigt- i- at- have- til- hensigt- at- bevirke- en- følgesindtræden;- dvs.- hensigten- er,- at- følgen- er- tilstræbt,- tilsigtet- eller- villet- som- målet- for- en- personslegemlige-aktivitet;-hvilken!følge!ønsker!gerningsmanden!at!forårsage!ved!sin!handling?-Eksempler:Drab- jf.- §- 237:- Ønsker- gerningsmanden- at- dræbe- offeret- ved- sit- skud?- Bedrageri- jf.- §- 279:- Ønskergerningsmanden-at-påføre-offeret-et-formuetab-ved-at-udnytte-vedkommendes-vildfarelse?Retspraksis:-U1993.684H-”Ølglasset”,-afgørelsen-illustrerer-et-typisk-bevisproblem-ifm.-forsætsvurderingen.-

-
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AD-sandsynlighedsforsæt:Definitioner:-

•
-

Knud1Waaben:-1
”Der1 er1 i1 dansk1 retspraxis1 sikkert1 grundlag1 for1 at1 fastslå1 at1 forsæt1 kan1 bestå1 i1 at1 anse1 et1
gerningsmoments1 tilstedeværelse1 eller1 en1 følges1 indtræden1 for1 »overvejende1 sandsynlig«.1
Reglen1 om1 denne1 forsætsform1 finder1 anvendelse1 i1 de1 ikke1 sjældne1 tilfælde1 hvor1 der1 savnes1
grundlag1for1at1fastslå1at1tiltalte1har1haft1viden1om1gerningens1omstændigheder1eller1tilstræbt1
dens1følger.”Gorm1Toftegård1Nielsen:1
”I1 dag1 er1 der1 enighed1 om,1 at1 det1 er1 tilstrækkeligt,1 at1 gerningsmanden1 har1 anset1 følgen1 for1
mere1end150%1sandsynlig.1I1drabstilfældet1skal1han1altså1have1anset1det1for1mere1sandsynligt,1
at1offeret1ville1dø,1end1at1det1ville1overleve.”Retspraksis:--

•
-

U1987.569V:-”Blodprøven-i-faderskabssagen”,-bemærk-byretsdommen:”…finder1 retten1 det1 ubetænkeligt1 at1 statuere,1 at1 tiltalte1 i1 det1 mindste1 har1 regnet1 med1
muligheden1 af,1 at1 en1 sådan1 erklæring1 ville1 blive1 afkrævet1 den1 pågældende…”.- Byrettendomfældte- således- pba- sandsynlighedsforsæt;- landsretten- frifandt- efterfølgende- underhenvisning-til-manglende-forsæt:-”…finder1landsretten1det1ikke1bevist,1at1tiltalte1har1vidst1eller1
anset1det1for1overvejende1sandsynligt…”U1996.581V-”Hundebiddet”,-bemærk-landsretsdommen:”Da1tiltalte1efter1sit1kendskab1til1hunden1må1have1vidst1den1overvejende1sandsynlighed1for,1at1
hunden1ville1angribe1politiassistenten,1tiltrædes1det,1at1tiltalte1er1fundet1skyldig…”-

-
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AD-eventualitetsforsæt:Eventualitetsforsæt-findes-i-to-variationer.-Det-er-i-begge-variationer-en-grundbetingelse,-at-gerningsmandenhar-anset-det-for-muligt-(men-ikke-overvejende-sandsynligt)-at-et-til-forbrydelsen-hørende-gerningsmomentvar-til-stede-eller-at-en-følge-kunne-indtræde:1
•

Hypotetisk1eventualitetsforsæt:-Ville-gerningsmanden-have-handlet-anderledes,-hvis-han-vidste-atet- til- forbrydelsen- hørende- gerningsmoment- var- til- stede- eller- at- en- følge- kunne- indtræde?Eksempel:- Ville- gerningsmanden- stadigvæk- have- affyret- skuddet,- hvis- han- vidste,- at- det- villedræbe-offeret?-

•

Indvilgelsesteorien:-Har-gerningsmanden-set-et-gerningsmoment-eller-en-følge-som-en-mulighed,og-har-han-psykologisk-set-forholdt-sig-godkendende-eller-accepterende-hertil?-U1918.946H-”Skehvad-der-vil!”-

1
Generelt- bør- der- udvises- stor- varsomhed- med- brugen- af- eventualitetsforsæt.- I- praksis- anvendesforsætsformen- primært- ved- drab- jf.- §- 237.- Der- er- dog- flere- nyere- eksempler- på- anvendelse- afforsætsformen-indenfor-skattestrafferet.1

-

Advokatfirmaet-
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%

Motiv:1
Definition:1 De1 bevæggrunde1 der1 fremkalder1 gerningsmandens1 handling.1 Begrebet- motiv- må- holdesadskilt- fra- forsætslæren- og- er- på- ingen- måde- synonymt- med- forsæt,- men- har- stor- betydning- forsanktionsvalget-jf.-Strfl.-§-80.Berusede-og-sindssyge:Straffeloven- indeholder- ingen- bestemmelser- vedrørende- berusede- personer,- hvorfor- forsætskraveter- uændret.- I- praksis- sker- der- formodentlig- ”en1 bevismæssig1 forskydning1 til1 skade1 for1 tiltalte”.(Svampedommen-fra-Århus)Vedrørende- sindssyge- personer- fremgår- det- af- Strfl- §- 16,- at- de- er- straffri,- såfremt- de- på- grund- afsygdommen- er- utilregnelige,- dvs.- ude- af- stand- til- at- have- forsæt- til- den- pågældende- strafbarehandling.Hvad-skal-forsættet-dække/omfatte?Forsættet- skal- dække- samtlige- led- i- gerningsbeskrivelsen,- eksempelvis- skal- forsættet- ikke- blotomfatte-brugen-af-et-falsk-dokument-men-tillige-for1at1skuffe1i1retsforhold,-for-at-der-kan-straffes-fordokumentfalsk-jf.-Strfl-§-171.Hvor-konkret-skal-forsættet-være?•

Identitetsfejl-(f.eks.-vedr.-offer-eller-et-narkotisk-stof)-er-uden-betydning-

•

Aberratio-ictus-(afvigelse-i-slaget):-i-dansk-ret-straffes-for-uagtsomhed-og-forsøg-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Objektivt-strafansvar-

Definition:-

”Objektivt1strafansvar1er1strafansvar,1som1pålægges1en1person,1selv1om1den1dømte1
hverken1har1handlet1forsætligt1eller1uagtsomt.”-DsA-side-223-

Generelt:-

Anvendelse- af- objektivt- strafansvar- er- en- markant- afvigelse- fra- dansk- retsalmindelige,- strafferetlige- regler,- der- bygger- på,- at- strafansvar- pålægges- ikonsekvens-af-en-forsætlig-eller-uagtsom-bebrejdelsesværdig-adfærd.-

Anvendelse:-

Bortset- fra- Medieansvarsloven- findes- der- ikke- objektivt- ansvar- til- frihedsstraf- menalene-bødestraf.-

-

Der- findes- ca.- 25- love- med- objektivt- individualansvar,- dvs.- ansvar- for- egnehandlinger.-

-

Der-findes-også-eksempler-på-objektivt-ansvar-for-andres-handlinger;-typisk-ansvarfor-ansatte-i-en-virksomhed.-Se-eksempler-DsA-side-226.--

-

-
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8.-lektion-

Forsøg•

Forsøgslærens-etiske-begrundelse:-Luther,-MattæusBevangeliet,-kapitel-5:„v21!!I!har!hørt,!at!der!er!sagt!til!de!gamle:!›Du!må!ikke!begå!drab,‹!og:!›Den,!der!begår!
drab,!skal!kendes!skyldig!af!domstolen.‹!v22!!Men!jeg!siger!jer:!Enhver,!som!bliver!vred!
på!sin!broder,!skal!kendes!skyldig!af!domstolen;…!
v27!!I!har!hørt,!at!der!er!sagt:!›Du!må!ikke!bryde!et!ægteskab.‹!v28!!Men!jeg!siger!jer:!
Enhver,! som! kaster! et! lystent! blik! på! en! andens! hustru,! har! allerede! begået!
ægteskabsbrud!med!hende!i!sit!hjerte.”--

Forsøgslæren- lægger- altså- afgørende- vægt- på- personens- subjektive- indstilling,- dvs.- man- straffer”den- onde- vilje”- cfr.- andre- landes- retssystemer,- der- i- forskellig- grad- fokuserer- på- ”handlingen”som-den-væsentlige-krænkelse-af-loven.•

Straffeloven+§+21:+

+
”§'21.'Handlinger,!som!sigter!til!at!fremme!eller!bevirke!udførelsen!af!en!forbrydelse,!straffes,!
når!denne!ikke!fuldbyrdes,!som!forsøg.!
Stk.! 2.! Den! for! lovovertrædelsen! foreskrevne! straf! kan! ved! forsøg! nedsættes,! navnlig! når!
forsøget!vidner!om!ringe!styrke!eller!fasthed!i!det!forbryderiske!forsæt.!
Stk.!3.!For!så!vidt!ikke!andet!er!bestemt,!straffes!forsøg!kun,!når!der!for!lovovertrædelsen!kan!
idømmes!en!straf,!der!overstiger!fængsel!i!4!måneder.”•

Forsøgsreglerne-finder-tillige-anvendelse-på-særlovsovertrædelser-jf.-Strfl.-§-2.-

•

Stk.-2-er-alene-en-straflempelsesregel-

•

Stk-3:-Forsøg-er-alene-kriminaliseret,-såfremt-strafferammen-er-fængsel-i-minimum-4-måneder,-dvs.-vedmindre- alvorlige- lovovertrædelser- er- forsøg- straffri;- bemærk- dog- §- 287- stk.- 2:- ved- mindreberigelsesforbrydelser-er-forsøg-også-strafbart-uanset-at-kun-bødestraf-

•

AD-stk.-1:-Tidsforløbet-for-en-forbrydelse-kan-inddeles-som-følger:1. Beslutningen-om-at-begå-forbrydelsen2. Forberedelseshandlinger3. Iværksættelsen4. Fuldbyrdelsen-

-
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•

Efter- dansk- ret- er- forsøg- alene- strafbart- fra- tidspunktet- for- forberedelseshandlingerne- (2+3),- dvs.beslutningen-(1)-om-at-begå-en-strafbar-handling-udgør-ikke-strafbart-forsøg-uanset-om-beslutningentilkendegives-overfor-andre-jf.-U1999.171V-”Planlagt-vold”-

•

Hvilken- grad- af- konkretisering/individualisering- i- Ts- handlinger- kræves- (objektive- krav)?- Danskretspraksis-er-ikke-entydig:--

Ved- afgørelserne- U1980.893H- og- U1982.97H- skete- der- domfældelse- for- tyveriforsøg- uanset- atgerningsstedet- i- den- første- afgørelse- var- beskrevet- som- ”…en! egnet! virksomhed! udenfor!
Århusområdet”,- og- ved- den- anden- afgørelse- ”…industriområder! i! Midtjylland,! herunder! Hammel,!
Gjern,!Karup…”Afgørelsen-U1975.430V-”De-italienske-tyve-i-Århus”-stiller-dog-større-krav-til-konkretiseringen-afforsøgshandlingerne.-Landsretten-frifandt-for-tiltalen-med-følgende-begrundelse:-”Selv!om!flere!af!de!af!de!tiltalte!i!deres!bil!medbragte!redskaber!efter!alt!foreliggende!
må!antages!at!have!været!bestemt!til!at!benyttes!til!indbrudstyveri,!og!uanset!om!de!
tiltalte! efter! de! afgivne! vidneforklaringer! må! antages! at! have! færdedes! ad! gader! i!
Århus!som!i!dommen!beskrevet,!findes!det!–!når!bl.a.!henses!til,!at!de!tiltalte!efter!det!
oplyste! ikke! tidligere! er! straffet! for! indbrudstyveri,! og! at! der! ikke! fra! deres! side!
foreligger! handlinger,! der! direkte! sigter! mod! gennemførelse! af! tyveri! –! overvejende!
betænkeligt!at!anse!det!for!bevist,!at!de!tiltalte!har!gjort!sig!skyldig!i!forsøg!på!tyveri.”En-mulig-begrundelse-for-forskellene-i-domsresultat-mellem-på-den-ene-side-U1980.893H-og-U1982.97Hog- på- den- anden- side- U1975.430V- kunne- være,- at- handlingerne- ved- de- to- førstnævnte- afgørelser- ernået- til- iværksættelsesstadiet- (3),- men- handlingerne- ved- den- sidstnævnte- alene- er- nået- tilforberedelsesstadiet-(2).-Der-kan-derfor-opstilles-det-synspunkt,-at-kravene-til-konkretisering-skærpes-påforberedelsesstadiet- ift- iværksættelsesstadiet.- Synspunktet- er- dog- tvivlsomt,- se- imidlertid- enbyretsafgørelse-jf.-U1996.1265Ø-”Våben-i-bilen”-vedrørende-forsøg-på-vold-jf.-§-245-ved-medbringelse-afet-større-antal-våben;-byretten-frifandt-med-følgende-begrundelse:”[der-var-ikke]!konkrete!oplysninger!om!når,!hvor!og!over!for!hvem!den!pågældende!
vold!skulle!udøves.”•

”Handlinger,! som! sigter! til! at! fremme! eller! bevirke! udførelsen”:- Handlingerne- skal- være- egnede,U1963.324H-”Vindueskiggeren”-

-
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•

Utjenelige-forsøg:-Definition:-”…tilfælde,!hvor!forsøgshandlingen!objektivt!er!ufarlig!i!den!forstand,!
at! den! ikke! kan! føre! til! forbrydelsens! fuldbyrdelse.! Gerningsmanden! tror! imidlertid! dette.”- Kaninddeles-i-3-tilfældegrupper:-

1.

T- prøver- ved- telepati/woodoo- at- dræbe- A- (Knud- Waaben- side- 195:- ”absolut! utjeneligt!
forsøg”)-

2.

T-prøver-at-skyde-en-allerede-død-person-(faktisk-vildfarelse)-

3.

T-afgiver-falsk-forklaring-i-fogedretten-og-tror,-at-han-udtaler-sig-under-vidneansvar-(uegentligretsvildfarelse)-

AD-1:-Disse-forsøg-er-ikke-strafbareAD-2:-Disse-forsøg-er-strafbareAD-3:-U1973.582V-”Falsk-forklaring-i-fogedretten”:”Den! i! anklageskriftet! nævnte! forklaring,! der! er! afgivet! under! et! møde! i! fogedretten,! i!
hvilket! der! ikke! kunne! træffes! afgørelse! af! tvistigheder,jfr.! Retsplejelovens! §! 524,! stk.! 4,!!
anordnet! bevisførelse.! Den! nævnte! forklaring! findes! derfor! ikke! at! være! omfattet! af!
straffelovens!§!158,!stk.!1.!Den!omstændighed,!at!tiltalte!er!indskærpet,!at!hun!udtalte!sig!
under! strafansvar,! findes! ikke! at! kunne! medføre,! at! tiltalte! –! hvis! hendes! forklaring! i!
fogedretten!er!urigtig!–!kan!straffes!for!forsøg!på!overtrædelse!af!straffelovens!§!158,!stk.!
1…”Hovedreglen-er-derfor,-at-disse-forsøg-ikke-er-strafbare,-idet-domfældelse-ville-medføre-enretsbeskyttelse,-som-ikke-fremgår-af-den-øvrige-lovgivning.-Se-dog-U1992.65Ø-”Bilen-medugyldigt-ejendomsforbehold”.-Se-evt.-tillige-Ib-Henricson:-”Putativt-forsøg”,-UfR1983B-side1.-

-

Advokatfirmaet-
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Tilbagetræden#fra#forsøg#

9.#lektion#

”§" 22." Forsøg' straffes' ikke,' når' gerningsmanden' frivilligt' og' ikke' på' grund' af' tilfældige'
hindringer' for' gerningens' udførelse' eller' for' opnåelsen' af' det' ved' denne' tilsigtede' øjemed'
afstår'fra'iværksættelsen'eller'hindrer'fuldbyrdelsen'eller'foretager'handlinger,'som'ville'have'
hindret'fuldbyrdelsen,'hvis'denne'ikke,'ham'uafvidende,'var'mislykkedes'eller'ad'anden'vej'var'
afværget.”•

Frivillig- tilbagetræden- udgør- en- strafophørsgrund,- dvs.- et- allerede- pådraget- strafansvar- ophører- påsamme-måde-som-ved-forældelse-af-strafansvar.-

•

Det- bør- altid- overvejes,- om- der- foreligger- tilbagetræden- eller- blot- udsættelse' af- fuldbyrdelsen;- isidstnævnte-tilfælde-bør-der-formodentlig-straffes-for-én-samlet-forbrydelse.-

•

Objektive#betingelser,#to#muligheder:#
1. ”hindrer' fuldbyrdelsen”:- Dvs.- gerningsmanden- skal- foretage- handlinger,- der- medfører,- atforbrydelsen- ikke- kommer- længere- end- forsøgsstadiet,- eksempelvis- afmontere- bomben- førsprængning,-stoppe-pakken-med-den-forgiftede-chokolade-etc.•

På- forberedelsesstadiet:- Gerningsmanden- kan- blot- besluttes- sig- for- at- træde- tilbage,- dvs.forholde-sig-passiv.-

•

Efter-iværksættelseshandlingen:-Meget-bastant-krav-om-aktiv-handling-

2. ”eller'foretager'handlinger,'som'ville'have'hindret'fuldbyrdelsen,'hvis'denne'ikke,'ham'uafvidende,'
var'mislykkedes'eller'ad'anden'vej'var'afværget”:-Dvs.-gerningsmanden-behøver-ikke-at-være-denperson,-der-faktisk-hindrer-fuldbyrdelsen,-men-han-skal-aktivt-have-foretaget-handlinger-som-villehave- hindret- fuldbyrdelsen,- og- han- skal- have- forestillet- sig,- at- afværgelsen- afhang- af- ham.- Dissebetingelser- skal- tillige- være- opfyldt,- såfremt- gerningsmanden- ønsker- at- træde- tilbage- fra- etutjeneligt-forsøg-(eksempelvis-sender-en-brevbombe-til-en-død-person,-DsA-side-241).-

-
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•

Subjektive#betingelser:##

1. Fortsat- tro- på- forsøgets- egnethed:- ”hvis' denne' ikke,' ham' uafvidende,' var' mislykkedes' eller' ad'
anden' vej' var' afværget.”- =- Ikke- muligt- at- træde- tilbage- fra- forsøget,- hvis- gerningsmanden- påtilbagetrædelsestidspunktet-ved,-at-forbrydelsen-ikke-fuldbyrdes,-hvis-han-blot-forholder-sig-passiv;se-eksemplerne-DsA-side-242.2. Krav- om- at- tilbagetræden- sker' ”frivilligt' og' ikke' på' grund' af' tilfældige' hindringer”- =frivillighedskravet.•

Eksempler:-•

”På'bedre'tanker”:-Tilbagetræden-er-frivillig-når-gerningsmanden-hindrer-fuldbyrdelsen-etc.pga.- moralsk- eller- psykologisk- betingede- forhold,- eller- pga.- en- generel- vurdering- afopdagelsesrisikoen-eller-overvejelser-vedrørende-strafniveauet.-

•

”Konkrete' hindringer”:- Bestemmelsen- omtaler- alene- tilfældige- hindringer,- dvs.- hindringersom-gerningsmanden-ikke-på-forhånd-måtte-forvente;-hvis-gerningsmanden-træder-tilbagepga.- hindringer,- som- han- på- forhånd- kendte- til,- og- regnede- med- at- kunne- overvinde,foreligger-der-således-frivillig-tilbagetræden.-

•

”Tyven' finder' ikke' det' ønskede”:- Tilfældige- hindringer- omfatter- også- den- situation,- hvortyven-ikke-finder-det,-han-ønsker-at-stjæle.-Der-foreligger-således-ikke-frivillighed.-

•

”Konkret'øget'opdagelsesrisiko”:-lys-i-naboejendommen,-politi-dukker-op,-bliver-overvågeteller-føler-sig-iagttaget,-alarmen-går-i-gang.-

•

Kvalificeret- forsøg:- Hvis- gerningsmanden- træder- tilbage- fra- forsøg- på- en- forbrydelse,- opnår- hanikke-straffrihed-for-de-”mindre”-forbrydelser,-som-han-allerede-har-begået.-Eksempel:-efter-at-haveknust- en- rude- i- et- hus- beslutter- gerningsmanden- sig- for- at- træde- tilbage- fra- tyveri;- vedindbrudstyveri- absorberes- mindre- hærværk,- men- i- dette- tilfælde- straffes- gerningsmanden- forhærværk.-

-
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Tilbagetrædelseslignende-handlinger:-Der-er-mulighed-for-straflempelse-jf.-Strfl.-§-82:-

•
-

”§"82." Det' skal' ved' straffens' fastsættelse' i' almindelighed' indgå' som' formildende'
omstændighed,:'''
…'
8)' at' gerningsmanden' frivilligt' har' afværget' eller' søgt' at' afværge' den' fare,' der' er'
forvoldt'ved'den'strafbare'handling,''
9)'at'gerningsmanden'frivilligt'har'angivet'sig'selv'og'aflagt'fuldstændig'tilståelse,''
10)' at' gerningsmanden' har' givet' oplysninger,' som' er' afgørende' for' opklaringen' af'
strafbare'handlinger'begået'af'andre,''
11)' at' gerningsmanden' har' genoprettet' eller' søgt' at' genoprette' den' skade,' der' er'
forvoldt'ved'den'strafbare'handling,”''
-

'

-
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10.-lektion-

MEDVIRKEN!
UTILREGNELIGHED!M.V.:Vedrørende-sindssyge-personer-fremgår-det-af-Strfl-§-16,-at-de-er-straffri,-såfremt-de-på-grund-afsygdommen- er- utilregnelige,- dvs.- ude- af- stand- til- at- have- forsæt- til- den- pågældende- strafbarehandling:”§"16."Personer,-der-på-gerningstiden-var-utilregnelige-på-grund-af-sindssygdomeller- tilstande,- der- må- ligestilles- hermed,- straffes- ikke.- Tilsvarende- gælderpersoner,-der-var-mentalt-retarderede-i-højere-grad.-Befandt-gerningsmanden-sigsom-følge-af-indtagelse-af-alkohol-eller-andre-rusmidler-forbigående-i-en-tilstandaf- sindssygdom- eller- i- en- tilstand,- der- må- ligestilles- hermed,- kan- straf- dogpålægges,-når-særlige-omstændigheder-taler-derfor.--Stk. 2.- Personer,- der- på- gerningstiden- var- mentalt- retarderede- i- letteregrad,- straffes- ikke,- medmindre- særlige- omstændigheder- taler- for- at- pålæggestraf.-Tilsvarende-gælder-personer,-der-befandt-sig-i-en-tilstand,-som-ganske-måligestilles-med-mental-retardering.”•

Bemærk,- at- stk.- 1- indeholder- 2- led:- Først- en- medicinsk- vurdering- (er- gerningsmandensindssyg),-og-derefter-en-juridisk-(er-gerningsmanden-pga.-sindssygdom-utilregnelig)"

•

Stk.-1,-3.-pkt.-vedrører-såkaldt-patologisk-rus,-dvs.-en-sygelig-rusTtilstand."

Extrajudicielle:!Kongen-er-ansvarsfri-jf.-Grl.-§-13-(dvs.-udenfor-loven)Folketingsmedlemmer:- er- undergivet- alm.- lovgivning,- men- strafforfølgning- forudsætterFolketingets-samtykke.Exterritoriale:-”§ 12."Anvendelsen-af-reglerne-i-§§ 6D8-begrænses-ved-de-i-folkeretten-anerkendteundtagelser.”- - Dvs.- Straffeloven- forudsætter,- at- visse- personer- ikke- kan- retsforølges- afopholdslandet,-hvilket-i-praksis-angår-diplomater.-

-
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MEDVIRKEN:Straffelovens-bestemmelse-om-medvirken:”§" 23." Den- for- en- lovovertrædelse- givne- straffebestemmelse- omfatter- alle,- der- vedtilskyndelse,-råd-eller-dåd-har-medvirket-til-gerningen.-Straffen-kan-nedsættes-for-den,der-kun-har-villet-yde-en-mindre-væsentlig-bistand-eller-styrke-et-allerede-fattet-forsæt,samt-når-forbrydelsen-ikke-er-fuldbyrdet-eller-en-tilsigtet-medvirken-er-mislykkedes.Stk.- 2.- Straffen- kan- ligeledes- nedsættes- for- den,- der- medvirker- til- krænkelse- af- etsærligt-pligtforhold,-men-selv-står-uden-for-dette.Stk.-3.-For-så-vidt-ikke-andet-er-bestemt,-kan-straf-for-medvirken-ved-lovovertrædelser,der-ikke-straffes-med-højere-straf-end-hæfte,-bortfalde,-når-den-medvirkende-kun-harvillet- yde- en- mindre- væsentlig- bistand- eller- styrke- et- allerede- fattet- forsæt,- samt- nårhans-medvirken-skyldes-uagtsomhed.”Bestemmelsen-nævner-3-former-for-medvirken:1. ”Tilskyndelse”2. ”Råd”3. ”Dåd”•

AD-”Tilskyndelse”:-Knud-Waaben:”Tilskyndelse-består-i-at-nogen-i-ord-eller-gerning-opmuntrer,-frister,-narrer,-beordrereller-truer-en-anden-til-et-strafbart-forhold.-Tilskyndelsen-behøver-ikke-at-tage-sigte-påforbrydelsens-hovedindhold;-det-er-også-tilskyndelse-at-opfordre-en-anden-til-at-ydehjælp,-fx-ved-udlån-af-redskaber.”U1989.399H-”Grønjakkesagen”Tilskyndelse-omfatter-også-påvirkning-af-en-person,-der-allerede-er-i-forsøgsstadiet.-

• AD-”Råd”:Råd-er-vejledning-om-eksempelvis-fremgangsmåder-ved-åbning-af-en-lås/pengeskab,eller-afgivelse-af-faktiske-oplysninger-om-en-bygnings-indretning-etc.-Det-er-ikke-et-krav,-at-den-pågældende-vejledning-har-været-nødvendig-(Waaben:-ejkrav-om-at-handlingen-skal-være-kausal-i-forhold-til-forbrydelsens-fuldbyrdelse)-

-

Advokatfirmaet-
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• AD-”Dåd”:-Dåd-omfatter-deltagelse,-der-består-i-at-foretage-forberedende-eller-iværksættendehandlinger,-eksempel-transport,-udlån-af-redskaber-til-brug-ved-indbrud-etc•

Tidspunktet-for-medvirken:Forbrydelsens- fuldbyrdelse- er- skæringspunktet- mellem- strafbar- forudgående- ellersamtidig-medvirken-og-straffri-efterfølgende-medvirken.•

Modifikationer:•

-

Hvis- efterfølgende- medvirken- er- selvstændigt- kriminaliseret,- f.eks.- hæleri- jf.- §290-

•

Hvis- forudgående- tilsagn- om- efterfølgende- hjælp,- da- selve- tilsagnet- (og- ikkeselve-handlingen)-betragtes-som-medvirken-

•

Hvis-den-medvirkende-ej-har-kendskab-til-fuldbyrdelsen-(faktisk-vildfarelse),-dogkun-forsøg-på-medvirken-

•

Medvirken- ved- passivitet:- Problemstilling:- I- hvilke- situationer,- vil- man- anse- passivitet- forligeværdig-med-en-aktiv-medvirken?-

•

Det- er- et- krav- for- strafansvar- for- medvirken- ved- passivitet,- at- vedkommende- har- enhandlepligt-i-den-pågældende-situation,-dvs.-der-må-altid-foretages-en-konkret-vurdering:•

Medansvar- for- situationen:- Såfremt- den- passive- har- været- med- til- at- skabe- en- farligsituation- (f.eks.- røveri),- påhviler- der- ham- en- pligt- til- at- hindre,- at- de- øvrige- deltageregår-ud-over-den-oprindelige-aftale.-

•

”Den- blotte- tilstedeværelse”:- formodentlig- alene- strafansvar- ved- længerevarendevoldsudøvelse-jf.-U1996.1638H-”Vold-mod-invalidepensionisten”.-U1992.634Ø-”Bålet-ipåhængsvognen”-

•

Ansvar-for-offeret:-Såfremt-der-består-en-særlig-tilknytning-til-offeret-–-typisk-forældresansvar- for- egne- børn- –- begrunder- dette- en- klar- handlepligt;- er- særligt- relevant- vedincestiøse-sædelighedsforbrydelser-og-vold.--

•

U1998.545Ø-”Vold-mod-samlevers-barn”:”Når- tiltalte- trods- sin- omsorgspligt- forholdt- sig- passiv- over- for- T1`s- fortsattevoldsudøvelse,- må- dette- derfor- betragtes- som- en- accept- af- denne- voldsudøvelse.Højesteret-tiltræder-herefter,-at-tiltalte-i-det-skete-omfang-er-fundet-skyldig-i-medvirkentil-den-vold-som-T1-udøvede-over-for-B.”-

-
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•

Handlepligtens-indhold:1. Hvornår-skal-der-handles?2. Hvordan-skal-der-handles?AD-Hvornår:-Rimelighedsbetragtning:-hvornår-findes-det-i-den-konkrete-situation-rimeligt,-atkræve-en-bestemt-handling?AD-Hvordan:-Der-må-handles-så-effektivt-som-den-konkrete-situation-med-rimelighed-åbnermulighed-for-

•

Forsætsproblemer:-Waaben:-”Den-enkelte-deltager-[medvirkende]-må-bedømmes-på-grundlagaf-sine-egne-subjektive-forhold.”-Dvs.-den-medvirkende-straffes-alene-for-medvirken-til-tyverimens- ”hovedgerningsmanden”- straffes- for- røveri,- såfremt- den- medvirkende- ikke- vidste,- athovedgerningsmanden-ønskede-at-anvende-vold.--

Det-samme-gælder,-når-forbrydelsen-skifter-identitet,-eksempel:-A-låner-B-sin-pistolmhp-at-B-skal-dræbe-As-arbejdsgiver-C.-B-skyder-i-stedet-for-et-tilfældigt-postbud-D;-A-har-ikkeforsæt-til-medvirken-til-drab-på-D-derfor-alene-straf-for-forsøg-på-medvirken-til-drab-på-C.•

Stk.- 2:- Straflempelsesmulighed- for- medvirken- til- krænkelser- af- særlige- pligtforhold,- f.eks.- ioffentlige- ansættelser- eller- indenfor- militæret.- Begrundelsen- herfor- er- nærmere,- at- detsærlige-pligtbrud-er-kriminaliseret-for-at-værne-om-bestemte-interesser-vedrørende-personer,der-omfattes-af-pligtforholdet;-den-udenforståendes-medvirken-kan-derfor-lempes.-

•
-

Stk.-3:-Straflempelsesmulighed-ved-underordnet-medvirken-til-mindre-forbrydelser-

-

-

Advokatfirmaet
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11. lektion

Vildfarelseslæren
Tema:

Hvilken betydning har gerningsmandens misforståelse vedr. faktum (faktisk vildfarelse) eller
juraen (retlig vildfarelse) ?

1. Retsvildfarelser: Dvs. gerningsmanden misforstår jus.
a. Egentlige retsvildfarelser: Dvs. gerningsmanden misforstår en straffebestemmelse:
i. Positive: Dvs. gerningsmanden indbilder sig, at der findes straffebestemmelser med et
bestemt indhold > ikke strafbart at overtræde den indbildte forbrydelse
ii. Negative:

Dvs.

gerningsmanden

straffebestemmelse

>

kan

ikke

misforstår
føre

til

eller

savner

frifindelse,

kendskab
men

til

en

undskyldelig

misforståelse/uvidenhed kan medføre strafnedsættelse jf. Strfl. § 84. Dette kan
særligt være relevant indenfor specialstrafferetten, hvor regelgrundlaget kan være
kompleks.
b. Uegentlige retsvildfarelser: Dvs. gerningsmanden misforstår retsregler (der ikke er
straffebestemmelser, men eksempelvis regler om ejendomsret):
i. Positive: Dvs. gerningsmanden forstår retsregler således, at han herefter tror, at han
overtræder en straffebestemmelse > straffes som forsøg jf. Strfl. § 21.
ii. Negative: Dvs. gerningsmanden forstår retsregler således, at han herefter tror, at han
ikke overtræder en straffebestemmelse > ikke strafbart, da han mangler tilregnelse.

2. Faktiske vildfarelser: Dvs. gerningsmanden misforstår virkeligheden/faktum.
a.

Positive: Dvs. gerningsmanden har misforstået faktum og tror, at han overtræder en
straffebestemmelse > straffes som forsøg jf. Strfl. § 21.

b.

Negative: Dvs. gerningsmanden har misforstået faktum og tror ikke, at han
overtræder en straffebestemmelse > ikke strafbart, da han mangler tilregnelse.

Advokatfirmaet-
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12.-lektionDANSK-STRAFFEMYNDIGHED-

!
LOVES!STEDLIGE!GYLDIGHED:!
!
Problemstillingen:-Hvornår-kan-en-dansk-(straffeJ)-lov-anvendes?• Interlokal! strafferet:- Dvs.- når- en- straffesag- har- tilknytning- til- flere- dele- af- Danmark:Spørgsmålet- om- valg- af- lokal- domstol/jurisdiktion- afgøres- af- Retsplejelovens- §- 696.Domstolene- anvender- altid- gerningsstedets- ret- (vistnok- kun- relevant- ifm.- PolitiJ
vedtægten).-• Interprovinsiel! strafferet:- F.eks.- hvilken- lov- skal- en- sydJdansk- domstol- anvende- ved- enforbrydelse- begået- på- Grønland?- I- praksis- anlægges- internationalstrafferetligesynspunkter.• International!strafferet:-Dvs.-situationer-med-tilknytning-til-2-eller-flere-stater:o Hvor!er!gerningsstedet? Ubiquitetsprincippet:-§"9.! Handlinger! anses! for! foretaget,! hvor! gerningsmanden! befandt! sig! ved!
handlingens! foretagelse.! For! så! vidt! angår! juridiske! personer,! anses!
handlinger!for!foretaget,!hvor!den!eller!de!handlinger,!som!medfører!ansvar!
for!den!juridiske!person,!er!foretaget.!
Stk.!2.! Hvis! en! handlings! strafbarhed! afhænger! af! eller! påvirkes! af! en!
indtrådt! eller! tilsigtet! følge,! anses! handlingen! tillige! for! foretaget,! hvor!
virkningen! er! indtrådt,! eller! hvor! gerningsmanden! har! forsæt! til,! at!
virkningen!skulle!indtræde.!(bestemmelsen-kaldes-ofte-effektJdoktrinen)!
Stk.!3.! Forsøgs@! og! medvirkenshandlinger! anses! for! foretaget! i! den! danske!
stat,! hvis! gerningsmanden! befandt! sig! her! i! landet! ved! handlingens!
foretagelse,!uanset!om!lovovertrædelsen!fuldbyrdes!eller!tilsigtes!fuldbyrdet!
uden!for!den!danske!stat.!
Stk.!4.! Når! en! del! af! en! lovovertrædelse! er! begået! i! den! danske! stat,! anses!
lovovertrædelsen!i!sin!helhed!for!at!være!begået!her!i!landet.!

Undladelsesforbrydelser:- Hurwitz- antager,- at- §- 9- medfører,- atundladelsesforbrydelser- (f.eks.- mgl.- Indsendelse- af- oplysninger- til- offentligmyndighed)- anses- for- begået- både- på- den- undladendes- opholdsted- og- på- stedet,hvor-handlepligten-skulle-være-opfyldt.- Tilstandsforbrydelser:- F.eks.- brugstyveri- jf.- Strfl.- §- 293,- ved- disse- forbrydelser- ergerningsstedet-alle-lande,-hvori-tilstanden-opretholdes.- IT:- Ved- hacking- anses- forbrydelsen- for- begået- både- i- det- land,- hvor- hackerenopholder- sig,- og- i- det- land,- hvor- ”offer”JEDBJanlægget- befinder- sig.Oplysninger/billeder-på-en-hjemmeside:-Kriminaliteten-anses-alene-for-begået-i-detland,- hvor- personen- opholder- sig- (og- dermed- ikke- i- de- lande,- hvorfra- der- blot- er

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%


adgang-via-www),-medmindre-indholdet-af-hjemmesiden-er-specifikt-rettet-mod-enperson-eller-en-gruppe-i-et-andet-land.-Juridiske- personer:- Gerningsstedet- er- det- land,- hvor- den- ansatte,- der- udførte- denforbudte- handling,- opholdt- sig.- Ved- svigt- i- virksomheden- som- sådan- (f.eks.- mgl.instruktion- af- medarbejdere,- hvilket- senere- fører- til- svigt),- kan- selskabets- sædeanses-for-gerningsstedet.-

JURISDIKTION:Problemstillingen:-Hvornår-er-en-dansk-domstol-kompetent-til-at-behandle-en-straffesag?• Forbrydelser!begået!på!statens!eget!territorium:!!
§"6.!Under!dansk!straffemyndighed!hører!handlinger,!som!foretages!

!
1)!i!den!danske!stat,!
2)!på!dansk!fartøj,!som!befinder!sig!inden!for!et!fremmed!myndighedsområde,!af!en!
person,!der!hører!til!fartøjet!eller!som!rejsende!følger!med!dette,!eller!
3)!på!dansk!fartøj,!som!befinder!sig!uden!for!et!myndighedsområde.”!
§-6-er-udtryk-for-territorieJprincippet/territorialJprincippet.-Nr.- 1- omfatter- tillige- Grønland- og- Færøerne.- Til- den- danske- stat- henregnes- landJ- ogsøterritoriet- og- luftrummet.- Søterritoriet- består- af- det- indre- territorialfarvand- (fjordem.v.)-og-det-ydre-territorialfarvand-(12-sømil-fra-kysten)Nr.-2-hjemler-ubegrænset-jurisdiktion.Nr.-3-opstiller-som-yderligere-krav,-at-personerne-har-en-vis-længerevarende-tilknytning-tilfartøjet-(cfr.-f.eks.-en-lods)-

-

•

Forbrydelser!begået!af!danskere:”§"7.!Under!dansk!straffemyndighed!hører!handlinger,!som!foretages!inden!for!et!
fremmed! myndighedsområde! af! en! person,! der! på! tidspunktet! for! sigtelsen! har!
dansk! indfødsret,! er! bosat! i! den! danske! stat! eller! har! lignende! fast! ophold! her! i!
landet,!hvis!
!
1)! handlingen! også! er! strafbar! efter! lovgivningen! på! gerningsstedet! (dobbelt!
strafbarhed)!eller!
!
2)!gerningsmanden!også!på!gerningstidspunktet!har!den!nævnte!tilknytning!her!til!
landet!og!handlingen!
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a)!omfatter!seksuel!udnyttelse!af!børn!eller!kvindelig!omskæring!eller!
b)!er!rettet!mod!nogen,!der!på!gerningstidspunktet!har!den!nævnte!tilknytning!
her!til!landet.”-

§- 7- er- udtryk- for- det- snævre- personprincip.- Det- kaldes- snævert- pga.- kravet- om- dobbeltstrafbarhed-i-nr.-1.-• Forbrydelser!begået!mod!danskere:!
!7"a.!Under!dansk!straffemyndighed!hører!handlinger,!som!foretages!
inden! for! et! fremmed! myndighedsområde,! og! som! er! rettet! mod!
nogen,! der! på! gerningstidspunktet! har! dansk! indfødsret,! er! bosat! i!
den! danske! stat! eller! har! lignende! fast! ophold! her! i! landet,! hvis!
handlingen! også! er! strafbar! efter! lovgivningen! på! gerningsstedet!
(dobbelt!strafbarhed)!og!efter!dansk!lovgivning!kan!medføre!straf!af!
fængsel!i!mindst!6!år.!
!
Stk.!2.! Dansk! straffemyndighed! efter! stk.!1! er! betinget! af,! at!
handlingen!omfatter!
1)!forsætligt!drab,!
2)!grov!vold,!frihedsberøvelse!eller!røveri,!
3)!en!almenfarlig!forbrydelse,!
4)!en!forbrydelse!mod!kønssædeligheden!eller!incest!eller!
5)!kvindelig!omskæring.!

-

•

Forbrydelser!mod!den!danske!stat:§"8.! Under! dansk! straffemyndighed! hører! handlinger,! som! foretages!
uden!for!den!danske!stat,!uden!hensyn!til!hvor!gerningsmanden!hører!
hjemme,!når!
1)! handlingen! krænker! den! danske! stats! selvstændighed,! sikkerhed,!
forfatning! eller! offentlige! myndigheder! eller! en! embedspligt! mod!
staten,!
2)! handlingen! krænker! interesser,! hvis! retsbeskyttelse! i! den! danske!
stat!forudsætter!en!særlig!tilknytning!til!denne,!
3)! handlingen! krænker! en! forpligtelse,! som! det! ifølge! lov! påhviler!
gerningsmanden!at!iagttage!i!udlandet,!
4)!handlingen!krænker!en!tjenestepligt,!som!påhviler!gerningsmanden!
over!for!dansk!fartøj,!
5)! handlingen! er! omfattet! af! en! international! bestemmelse,! ifølge!
hvilken!Danmark!er!forpligtet!til!at!have!straffemyndighed,!eller!
6)! udlevering! af! sigtede! til! retsforfølgning! i! et! andet! land! afslås,! og!
handlingen,! for! så! vidt! den! er! foretaget! inden! for! et! fremmed!
myndighedsområde,! er! strafbar! efter! lovgivningen! på! gerningsstedet!
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(dobbelt! strafbarhed)! og! handlingen! efter! dansk! lovgivning! kan!
medføre!straf!af!fængsel!i!mindst!1!år.!
!
§-8-er-udtryk-for-et-beskyttelsesprincip-overfor-danske-interesser.Nr.- 1:- Det- er- karakteristisk,- at- de- interesser,- der- beskyttes- efter- nr.- 1,- normalt- ikke- vilvære- strafbare- efter- fremmed- stats- lovgivning,- og- dermed- ikke- omfattet- af- §- 7.Bestemmelsen- omfatter- overtrædelser- af- bl.a.- Toldloven,- skattelovgivningen,- lovgivningvedr.-miljø-og-sundhed-m.v.STRAFFEHJEMMEL!/!LOVVALGProblemstillingen:-Hvilken-straffebestemmelse-kan-anvendes-på-forhold-begået-i-udlandet?• Lovvalg:”§" 10." Når! i! medfør! af! foranstående! regler! påtale! sker! her! i! landet,!
skal!afgørelsen!såvel!om!straf!som!om!andre!retsfølger!af!handlingen!
ske!efter!dansk!lovgivning.”Sager,-der-er-undergivet-dansk-jurisdiktion,-behandles-efter-dansk-ret.• Danske!straffebestemmelsers!gyldighedsområde:Det-vil-sige:-er-straffebestemmelsen-universel-eller-begrænset-til-Danmark?o Universelle- regler:- Dvs.- regler- der- kan- anvendes,- uanset- hvor- handlingen- erbegået,- eksempelvis- Strfl.- kap.- 25,- færdselslovgivningen- samtnarkotikalovgivningen.-o Nationalt- begrænsede- regler:- Reglerne- i- Strfl.- om- statsforbrydelser,- forbrydelsermod- offentlig- myndighed- m.v.- er- nationalt- afgrænset- og- finder- derfor- ikkeanvendelse-på-handlinger-begået-overfor-udenlandske-stater-og-myndigheder.-
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FORÆLDELSE-

•

Der-sondres-mellem-ansvarsforældelse-og-strafforældelse:-•

Ansvarsforældelse-udelukker-strafansvar-for-en-endnu-ikke-pådømt-handling-(kaldes-ogsåpåtaleforældelse).--

•

Strafforældelse- udelukker- adgangen- til- at- fuldbyrde- en- idømt- straf- (kaldes- ogsådomsforældelse)-

•

Forældelse- af- strafansvar- er- en- strafophørsgrund,- dvs.- et- allerede- pådraget- strafansvarophører.-

”§"92."En!lovovertrædelse!straffes!ikke,!når!der!er!indtrådt!forældelse!efter!§§!93@94.”!!
-
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Forældelsesfristens!længde:!
-

Forældelsesfristens-længde-afhænger-som-udgangspunkt-af-strafferammens-maksimum.Forældelsesfristerne-er-følgende:-

”§"93."Forældelsesfristen!er!!
!
1)!2!år,!når!der!ikke!er!hjemlet!højere!straf!end!fængsel!i!1!år!for!overtrædelsen.!!
2)!5!år,!når!der!ikke!er!hjemlet!højere!straf!end!fængsel!i!4!år.!!
3)!10!år,!når!der!ikke!er!hjemlet!højere!straf!end!fængsel!i!10!år.!!
4)!15!år,!når!der!ikke!er!hjemlet!højere!straf!end!fængsel!på!bestemt!tid.!!
!
Stk.!2.!Forældelsesfristen!er!i!intet!tilfælde!mindre!end!5!år!for!!
1)!overtrædelse!af!denne!lovs!§!296,!stk.!2,!§!297,!stk.!2,!og!§!302,!stk.!2,!!
2)! overtrædelse! af! skatte@,! told@,! afgifts@! eller! tilskudslovgivningen,! hvorved! der!
opnås!eller!kan!opnås!uberettiget!vinding.!!
!
Stk.!3.! For! overtrædelse! af! denne! lovs! §!223,! stk.!1,! og! §§!224! og! 225,! jf.! §!223,!
stk.!1,!er!forældelsesfristen!i!intet!tilfælde!mindre!end!10!år.!!
!
Stk.!4.!Har!nogen!ved!samme!handling!begået!flere!lovovertrædelser,!for!hvilke!der!
efter!stk.!1@3!gælder!forskellige!forældelsesfrister,!skal!den!længste!af!disse!frister!
anvendes!med!hensyn!til!samtlige!overtrædelser.”!!
Stk.-1-angiver-de-normale-fristers-længde.Stk.-2J4-er-særregler-om-fristernes-længde.Ved- idealkonkurrence- (flere- forbrydelser- udført- ved- sammen- handling)- anvendes- den- længsteforældelsesfrist-jf.-§-93,-stk.-4.-
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Forældelsesfristens!begyndelse:!
§-94-angiver-tidspunktet-for-forældelsesfristens-begyndelse:”§"94." Forældelsesfristen! regnes! fra! den! dag,! da! den! strafbare! virksomhed! eller!
undladelse!er!ophørt.!!
Stk."2.! Når! strafbarheden! afhænger! af! eller! påvirkes! af! en! indtrådt! følge! eller!
anden!senere!begivenhed,!regnes!fristen!dog!først!fra!følgens!eller!begivenhedens!
indtræden.!!
…!
Stk."4.! For! overtrædelse! af! denne! lovs! §§!210,! 216@220,! 222,! 223,! 245! a,! 246,! jf.!
§!245!a,!og!§!262!a,!stk.!2,!regnes!forældelsesfristen!dog!tidligst!fra!den!dag,!den!
forurettede!fylder!18!år.!Det!samme!gælder!overtrædelse!af!denne!lovs!§§!224!og!
225,!jf.!§§!216@220,!222!og!223.”!!
-

Stk.-1J3-angiver-det-normale-starttidspunkt-for-beregning-for-forældelsesfristens-begyndelse.Stk.-4-er-en-særlig-bestemmelse-vedrørende-sædelighedsforbrydelser-overfor-mindreårige.-En- sammenhørende- række- af- handlinger- er- uforældede,- såfremt- den- seneste- er- uforældet- (enfortsat-forbrydelse,-DsA-side-251):-Der-lægges-vægt-på-graden-af-ensartethed,-kontinuitet-og-indresammenhæng,-eksempelvis-ét-månedligt-tyveri-fra-kassen-i-supermarkedet,-at-”holde!bordel”-etc.-
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Forældelsesfristens!afbrydelse:!
-

Forældelsesfristen- afbrydes,- når- gerningsmanden- får- kendskab- til- sigtelsen- eller- ved- anmodningom-rettergangsskridt-(ransagning,-aflytning-m.v.)”Stk."5.! Forældelsesfristen! afbrydes,! når! den! pågældende! gøres! bekendt! med!
sigtelsen,! eller! når! anklagemyndigheden! anmoder! om! rettergangsskridt,! hvorved!
den!pågældende!sigtes!for!overtrædelsen..”-

Ophør!af!fristens!afbrydelse:!
Fristens-afbrydelse-kan-ophøre:-

”Stk."6.! Frafaldes! forfølgningen,! uden! at! beslutningen! herom! omgøres! af!
overordnet! anklagemyndighed! inden! for! den! almindelige! omgørelsesfrist,! løber!
forældelsesfristen!videre,!som!om!forfølgning!ikke!havde!fundet!sted.!Dette!gælder!
også,! når! forfølgning! standses! på! ubestemt! tid.! Skyldes! standsningen,! at! sigtede!
har! unddraget! sig! forfølgningen,! medregnes! forfølgningstiden! dog! ikke! ved!
beregningen!af!forældelsesfristen.”!!
!
Fristens-afbrydelse-ophører-således-ved:•

Påtaleopgivelse-

•

Når-forfølgning-standses-på-ubestemt-tid-medmindre-sigtede-har-unddraget-sigforfølgningen-

og-i-disse-tilfælde-løber-forældelsesfristen-videre,-som-om-forfølgning-ikke-havde-fundet-sted.-
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FORMUEFORBRYDELSER-

-

13. Lektion

12.-lektion-

-

Inddeling-af-Straffelovens-kap.-28:• Umiddelbare-formuekrænkelser:§-276- Tyveri§-277- Ulovlig-omgang-med-hittegods• Formuekrænkelser-fremkaldt-ved-misbrug-af-tillidsforhold:§-278- Underslæb§-280- Mandatsvig• Formuekrænkelser-fremkaldt-ved-udnyttelse-af-vildfarelse:§-279- Bedrageri§-279a- Databedrageri§-289- Grov-skattesvig• Formuekrænkelser-fremkaldt-ved-tvang:§-281- Afpresning§-288- Røveri• Andre-formuekrænkelser:§-282- Åger§-290- Hæleri-

-
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Generelt-om-berigelsesforbrydelser:-

Objektive-krav:Uberettiget-økonomisk-vinding-gennem-tilsvarende-formuetab,-dvs-krav-om-en-materiel-formueforskydningfra-forurettet-til-gerningsmand/andre.-Udgangspunktet-er,-at-der-skal-være-opnået-en-økonomisk-vindingog-realiseret-et-økonomisk-tab.• Krav-om-økonomisk-værdi:-U1960.879Ø-”Klunsning-i-skrotgården”(tyveri)• Ej-krav-om-legal-omsætningsværdi:-U1992.608H-”Hashrøveri”Subjektive-krav:Krav-om-forsæt-til-berigelse-og-tab,-evt.-blot-risiko-for-tab• Afgrænsning-ift.-§-299-(påførelse-af-tab-m.v.)-og-§-291-(hærværk)• Krav-om-berigelseshensigtU1940.121VLT:-”Elektricitet”-(tyveri):”Da0 Domsmandsretten0 efter0 Sagens0 oplysninger,0 herunder0 Tiltaltes0 Erklæring0 om0 sin0
betalingshensigt0 og0 de0 med0 Kommunen0 stedfundne0 Forhandlinger0 om0 Betalingen,0 ikke0
finder0 det0 aldeles0 tilstrækkelig0 godtgjort,0 at0 Tiltalte0 ved0 sin0 Tilegnelse0 af0 Lys0 og0 Gas0 har0
haft0Berigelseshensigt,0vil0Paastanden0om0Straf0for0Overtrædelse0af0Straffelovens0§02760i0
dette0Tilfælde0ikke0kunne0tages0til0Følge.”U1959.946Ø:0”Salg0af0møbler0ifm0skilsmisse”:0(underslæb)0
”Heller0ikke0efter0bevisførelsen0for0landsretten0kan0det0anses0for0tilstrækkeligt0bevist,0at0møblerne0
hørte0til0hustruens0bodel,0eller0at0deres0værdi0oversteg,0hvad0tiltalte0ville0få0tillagt0ved0bodelingen;0
det0er0således0ikke0godtgjort,0at0tiltalte0har0søgt0at0skaffe0sig0uberettiget0vinding…”-

-
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•

AD-tabsrisiko:-ved-mange-domme-er-der-alene-stillet-krav-om,-at-gerningsmanden-har-indset,-atdispositionerne-medførte-tabsrisiko.-

-

•

John-Larsen-i-U1996B.180:-

”Hvilken0 grad0 af0 risiko,0 der0 kræves,0 afhænger0 af0 forbrydelsestypen0 og0 graden0 af0
tillidsbrud,0 således0 at0 jo0 mere0 kvalificeret0 tillidsbruddet0 er,0 des0 mindre0 kræves0 for0 at0
statuere0forsæt.”Kravet-til-graden-af-tabsrisiko-må-differentieres-i-forhold-til-de-enkelte-forbrydelser:LavHøjUnderslæb* ****Mandatsvig/skyldnersvig* *********Bedrageri*
• Retspraksis:-U1957.649Ø:-”Advokatfuldmægtig”:-(underslæb)”Selv0om0det0vel0efter0det0foreliggende0må0antages,0at0tiltalte0har0haft0en0vis0rimelig0
grund0til0at0tro,0at0han0med0videresalg0af0”Løjtvedgård”0inden0for0en0kortere0periode0
kunne0 skaffe0 kontante0 midler0 til0 veje0 til0 indfrielse0 af0 lånet0 i0 Købmandsbanken0 og0
dermed0 til0 frigivelse0 af0 kreditforeningsobligationerne,0 må0 det0 tiltrædes,0 at0 tiltaltes0
tilegnelse0 af0 obligationerne0 må0 anses0 som0 en0 berigelsesforbrydelse,0 idet0 det0 måtte0
have0 stået0 tiltalte0 klart,0 at0 han0 har0 udsat0 ejere0 af0 obligationerne0 for0 en0 økonomisk0
risiko.”-U1970.838V:-”Sparekassedirektøren”:-(mandatsvig)”Idet0tiltalte0efter0sit0hidtidige0kendskab0til0Gs0økonomi0har0måttet0indse,0at0der0bestod0
en0betydelig0risiko0for,0at0denne0kreditydelse0ville0påføre0sparekassen0tab,0og0at0han0
således0ved0at0tillade0gældsforøgelsen0handlede0mod0sparekassens0tarv,0findes0dette0
forhold0at0måtte0tilregnes0ham0som0mandatsvig0efter0straffelovens0§0280…”U1982.667V:0Afgørelsen0vedrørte0både0tiltale0for0bedrageri0og0underslæb.0Tiltalte0havde0
drevet0virksomhed0med0formidling0af0fast0ejendom0i0Spanien,0og0havde0i0forbindelse0med0
to0 salg0 modtaget0 beløb,0 som0 skulle0 videresendes0 til0 sælgerne0 i0 Spanien.0 Beløbene0 blev0
imidlertid0 ikke0 videresendt0 men0 forbrugt0 af0 tiltalte.0 Tiltalte0 havde0 i0 forbindelse0 med0 sin0
virksomhed0bestilt0og0modtaget0reklamemateriale0hos0en0række0firmaer,0for0hvilket0han0
ikke0efterfølgende0havde0betalt:0
”Der0må0stilles0større0krav0til0den0tabsrisiko,0som0skal0foreligge0som0forudsætning0for0
domfældelse0 for0 bedrageri0 i0 forbindelse0 med0 opnåelse0 af0 kreditter0 som0 de0 i0 sagen0
omhandlede0 end0 til0 den0 risiko,0 som0 begrunder0 domfældelse0 for0 underslæb,0 når0 der0
sker0forbrug0af0betroede0midler.”-

-
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U1994.923V:-”Valutaspekulation”-(mandatsvig):”Herefter0er0der0–0selv0om0det0som0nævnt0i0dommen0må0antages0at0have0stået0tiltalte0
klart,0 at0 hans0 dispositioner0 indebar0 en0 risiko0 for0 selskabet0 –0 ikke0 grundlag0 for0 at0
statuere,0 at0 han0 har0 haft0 det0 til0 domfældelse0 for0 mandatsvig0 fornødne0
berigelsesforsæt.”-

-
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§%276%TYVERI
%
-

• - KENDETEGN:% Umiddelbar% tilegnelse% af% ting,% der%
- tilhører(andre%end%gerningsmanden.%
• PAS%PÅ:%Er%der%berigelsesforsæt%eller%fjernes%tingen%
- med% henblik% på% at% ødelægge% den% (hærværk% jf.% §%
291)?%
• - AFGRÆNSNING:%%
• §%277%hittegods:%er%tingen%udenfor%varetægt?%
• §%278%underslæb:%er%tingen%betroet?%

-

§%277%HITTEGODS%
•
•
--

§%278%UNDERSLÆB%
•
•

•

§%279%BEDRAGERI%

KENDETEGN:%Tilegnelse%af%penge%eller%ting,%
der%er%betroet%i%gerningsmandens%varetægt.%
PAS%PÅ:%Er%der%tale%om%et%betroelsesforhold%
eller%er%varetægtsforholdet%blot%rent%tilfældigt%
eller%midlertidigt?%
AFGRÆNSNING:%
• §%276%tyveri:%er%tingen%betroet?%
• §%277%hittegods:%tilfældig%varetægt?%

•
•

•

§%280%MANDATSVIG%
•
•
•

•

•

KENDETEGN:% Gerningsmandens% udnyttelse% af% en%
vildfarelse%til%at%opnå%en%berigelse.%
PAS% PÅ:% Forsætsproblemer,% er% gerningsmanden%
selv% i% en% vildfarelse,% kender% han% til% den% besvegnes%
vildfarelse?%Ikke%straf%i%sammenstød%med%§%171.%
AFGRÆNSNING:%
• §% 282% åger:% er% offeret% i% en% vildfarelse%
(bedrageri)% eller% kan% offeret% ikke% overskue%
konsekvenserne%(åger)?%

§%281%AFPRESNING%

KENDETEGN:% Misbrug% af% adgang% til% at% handle(
på(andres(vegne%for%at%opnå%en%berigelse.%
PAS%PÅ:%Bestemmelsen%må%kun%anvendes,%hvis%
§§%276_279a%ikke%kan%bruges%
AFGRÆNSNING:%
• §% 278% underslæb:% foreligger% der% et%
betroelses_tilfælde%af%en%ting?%
• §%279%bedrageri:%udnyttes%en%vildfarelse?%

•
•
•

§%282%ÅGER%
•

•

KENDETEGN:% Umiddelbar% tilegnelse% af% ting,%
der%ikke(er(i(nogens(varetægt.%
PAS% PÅ:% Er% ejendomsretten% opgivet% som% ved%
bortkastede%ting/affald?%
AFGRÆNSNING:%
• §%276%tyveri:%er%tingen%i%varetægt?%
• §%278%underslæb:%er%tingen%betroet?%

KENDETEGN:% Fremsættelse% af% trusler% for% at%
opnå%en%berigelse.%
PAS%PÅ:%Er%der%berigelsesforsæt?%Hvornår%skal%
volden%udøves?%
AFGRÆNSNING:%
• §%260:%er%der%berigelsesforsæt?%
• §%288:%trues%der%med%øjeblikkelig%vold?%

§%288%RØVERI%

KENDETEGN:%Udnyttelse%af%andres%problemer%til%at%
opnå%en%aftale,%der%i%helt%uacceptabel%grad%beriger%
gerningsmanden.%
PAS% PÅ:% Forsætsproblemer,% kender% gernings_
manden% til% offerets% situation?% Er% der% et% væsentligt%
misforhold%mellem%ydelserne?%
AFGRÆNSNING:%
• §% 279% bedrageri:% udnyttes% en% vildfarelse% eller%
manglende%evne%til%at%overskue%konsekvens?%

•
•

•

KENDETEGN:% Øjeblikkelig% vold% eller% trussel%
herom%til%opnåelse%af%berigelse.%
PAS% PÅ:% Er% der% tilstrækkelig% tidsmæssig%
sammenhæng% mellem% volden% og% berigelsen?%
Er%volden%så%grov%at%selvstændigt%strafansvar?%
AFGRÆNSNING:%%
• §%276%tyveri:%i%sammenhæng%med%vold?%
• §%281%afpresning:%er%volden%øjeblikkelig?%

§%290%HÆLERI%
•
•
•

KENDETEGN:%Modtagelse%af%udbytte,%der%stammer%fra%en%forbrydelse.%
PAS%PÅ:%Der%kan%kun%straffes%for%hæleri,%hvis%gerningsmanden%ikke%kan%straffes%for%medvirken%til%den%forudgående%
berigelsesforbrydelse.%
AFGRÆNSNING:%
• §%276%tyveri:%har%gerningsmanden%ydet%en%så%konkretiseret%bistand,%at%han%kan%straffes%for%medvirken?%
-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

TYVERI”§"276."For0tyveri0straffes0den,0som0uden0besidderens0samtykke0borttager0en0fremmed0
rørlig0ting0for0at0skaffe0sig0eller0andre0uberettiget0vinding0ved0dens0tilegnelse.0Med0rørlig0
ting0sidestilles0her0og0i0det0følgende0en0energimængde,0der0er0fremstillet,0opbevaret0eller0
taget0i0brug0til0frembringelse0af0lys,0varme,0kraft0eller0bevægelse0eller0i0andet0økonomisk0
øjemed.”-

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Rørlig0ting”:-fysisk-genstand-cfr.-immaterielle-rettigheder”Energimængder”:-elektricitet,-varme”Fremmed”:- dvs.- cfr.- gerningsmandens.- Hvornår- er- ejendomsretten- overgået- til- køber?- Dispositionerover-egne-genstande-kan-være-skyldnersvig-jf.-§-283.-Dispositioner-over-ejerløse-genstande-kan-væreulovlig-omgang-med-hittegods-jf.-§-277.-Vedr.-ægtefæller:-Hvis-bodel-tilhører-tingen?”Uberettiget0vinding”:-Dvs.-krav-om-økonomisk-værdi,-cfr.-breve,-fotos-el.-lign.-U1960.879Ø-”Klunsningi- skrotgården”- (tyveri),- U1978.572V- ”Pasblanketter”.- Kravet- vil- ligeledes- være- opfyldt- hvisomsætningsværdi- på- det- illegale- marked,- f.eks.- stjålne- checks- og- narkotika- jf.- U1992.608H”Hashrøveri”.-Afgrænsning-ift-§-291:-er-der-berigelsesforsæt?0
Tvangskøb-medfører-ikke-uberettiget-vinding.0
Genstanden-skal-være-i-en-andens-besiddelse-jf.-”besidderens”.-0
Afgrænsning-ift.-ulovlig-omgang-med-hittegods:-§-277-anvendes-når-det-er-forventeligt,-at-genstandenvil-blive-returneret-til-ejermanden.0
Afgrænsning- ift.- underslæb- jf.- §- 278:- hvilken- karakter/selvstændighed- og- varighed- harvaretægtsforholdet?-U1943.949Ø-”Træfiguren”0
Fuldbyrdelsesmoment:-§-276-fuldbyrdes-når-tingen-”borttages”.-Forbrydelsen-fuldbyrdes-jf.-retspraksispå-et-meget-tidligt-tidspunkt,-dog-adgang-til-tilbagetræden-jf.-§-22-hvis-i-umiddelbar-tilknytning.0
”Uden0besidderens0samtykke”:-Krav-til-besidderens-tilstand-for-at-gyldigt-samtykke-kan-foreligge.-Hvissamtykke-fremkaldes-ved-tvang-eller-svig-subsumeres-forbrydelsen-under-§-288-og-§-279.0
”Tilegnelse”:- Dvs.- krav- om- råden- som- ejer,- faktisk- anvendelse,- videresalg- el.- lign.- Afgrænsning- ift.- §293:-er-der-tale-om-forbigående-eller-varig-anvendelse?0
Forsæt:-forsæt-til-alle-led-i-gerningsbeskrivelsen.-Faktiske-vildfarelse-kan-(som-altid)-disculpere0
Det- er- ikke- en- overtrædelse- af- §- 276- at- tilegne- sig- ting,- der- ikke- er- undergivet- ejendomsret;- særligtvedr.-bortkastede-ting/affald-jf.-U1942.419Ø-”Metal-på-skydebaner”.-Faktisk-vildfarelse:-U1959.397Ø”Krebsesøen”0

-

-

Advokatfirmaet-
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%

Ulovlig-omgang-med-hittegods-

0
”§"277."For0ulovlig0omgang0med0hittegods0straffes0den,0som0for0derigennem0at0skaffe0sig0
eller0andre0uberettiget0vinding0tilegner0sig0en0fremmed0rørlig0ting,0som0ikke0er0i0nogens0
varetægt,0 eller0 som0 ved0 ejerens0 forglemmelse0 eller0 på0 lignende0 tilfældig0 måde0 er0
kommet0i0gerningsmandens0varetægt.”•

Afgrænsning-ift-§-276:-§-277-omfatter-ikke-angreb-på-andres-besiddelse.-

•

”En0fremmed0rørlig0ting”:-dvs.-cfr.-gerningsmandens.0

•

”Ting”:-både-fysiske-genstande-men-også-adgang-til-at-hæve-fejlagtigt-indbetalte-beløb-fra-egen-kontojf.-U1993.903H-”Fejlagtig-indbetaling”.0

•

Inddeling:- 1.- led:- ”som0 ikke0 er0 i0 nogens0 varetægt”,- 2.- led:- ”som0 ved0 ejerens0 forglemmelse0 eller0 på0
lignende0tilfældig0måde”.-

•

Hurwitz´-inddeling-af-varetægtsbegrebet:0
•

Normal-varetægt:--

Dvs.-”er-hjemme”,-f.eks.-i-huset,-i-bilen,-i-båden-etc.0

•

Personlig-varetægt:--

Dvs.-tilknyttet-personen,-f.eks.-i-taske,-i-lomme-etc.0

•

Midlertidig-varetægt:--

Dvs.-anbragt-til-afhentning,-f.eks.-ved-siden-af-vej0

•

Usikker-varetægt:--

Dvs.- ikke- hittegods,- men- f.eks.- i- ejers- have- (men- ikke- ejers-

mark)0
•

2.-led:-Tilfældig-varetægt:-bestemmelsen-indeholder-en-eksemplificering-”ejerens0forglemmelse”-hvilketunderstreger-den-tilfældighedsprægede-karakter.-U1985.228V-”Obligationerne-i-klædeskabet”0

•

”Tilegner0sig”:-Dvs.-krav-om-råden-som-ejer,-faktisk-anvendelse,-videresalg-el.-lign.0

•

Det- er- ikke- en- overtrædelse- af- §- 277- at- tilegne- sig- ting,- der- ikke- er- undergivet- ejendomsret,- særligtvedr.-bortkastede-ting/affald.0
-

-

Advokatfirmaet-
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%

Underslæb”§" 278." For0 underslæb0 straffes0 den,0 som0 for0 derigennem0 at0 skaffe0 sig0 eller0 andre0
uberettiget0vinding0
1)0tilegner0sig0en0fremmed0rørlig0ting,0der0er0i0hans0varetægt,0uden0at0forholdet0falder0ind0
under0§0277,0
2)0fragår0modtagelsen0af0pengelån0eller0andet0lån0til0eje0eller0af0en0ydelse,0for0hvilken0der0
skal0svares0vederlag,0
3)0uretmæssig0forbruger0ham0betroede0penge,0selv0om0han0ikke0var0forpligtet0til0at0holde0
disse0afsondrede0fra0sin0egen0formue.0
Stk.0 2.0 Bestemmelsen0 i0 stk.0 1,0 nr.0 1,0 omfatter0 ikke0 dispositioner0 over0 købte0 genstande,0
med0 hensyn0 til0 hvilke0 en0 sælger0 har0 forbeholdt0 sig0 ejendomsret,0 indtil0 købesummen0 er0
betalt.”-

•

”Rørlig0ting”:-fysisk-genstand-cfr.-immaterielle-rettigheder-

•

”Fremmed”:-dvs.-cfr.-gerningsmandens.-Hvornår-er-ejendomsretten-overgået-til-køber?--

•

Stk.-2:-Ej-underslæb-når-ifm.-ejendomsforbehold-ved-afbetalingssalg,-kan-dog-evt.-være-bedrageri-jf.-§279-ift-sælger-(overvej-forsætsproblemer).-

•

Dispositioner- over- egne- genstande- kan- være- skyldnersvig- jf.- §- 283.- Dispositioner- over- ejerløsegenstande- kan- være- ulovlig- omgang- med- hittegods- jf.- §- 277.- Vedr.- ægtefæller:- Hvis- bodel- tilhørertingen?-

•

Konsignationsforhold- (levering- under- ejendomsforbehold- mhp.- videresalg):- kan- straffes- efter- §- 278:U1981.559V-”Symaskinerne,-ej-gyldig-aftale”.-

•

Lejeforhold:-Som-udgangspunkt-er-tilegnelse-strafbart-efter-§-278-stk.-1,-men-må-afgrænses-af-stk.-2:Skal-ejendomsretten-overgå-til-lejer-ved-aftalens-udløb?-

•

Kommissionsforhold:-Tilegnelse-vil-være-strafbart,-idet-tingen-er-fremmed-ift-kommissionæren-

•

Kontantkøb:- Tingen- betragtes- som- fremmed- indtil- købesummen- er- betalt- jf.- U1938.824V- ”Dentilegnede-ko”-

•

”Varetægt”:-Se-Hurwitz´-inddeling-af-varetægtsbegrebet.--

•

”Tilegner”:-Dvs.-krav-om-råden-som-ejer,-faktisk-anvendelse,-forbrug,-videresalg-el.-lign.-

•

Subjektive- krav:- Forsæt- til- både- vinding- og- tab,- forsæt- kan- foreligge- når- blot- tabsrisiko.- U1943.949Ø”Marinesoldaten”.-U1957.649Ø-”Advokatfuldmægtig”.-U1982.667V-”Bolig-i-Spanien”.-

•

Fuldbyrdelsesmoment:-Genstandens-tilegnelse-

•

Stk.-1,-nr.-2:-”fragår0modtagelsen0af0pengelån0eller0andet0lån”:-Nr.-2-supplerer-bedrageribestemmelsenjf.-§-279-i-tilfælde,-hvor-der-ikke-foreligger-vildfarelse.-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
•

Fuldbyrdelsesmoment:- ”At0 fragå0 modtagelsen”,- der- gælder- ingen- kvalificerende- krav- mht.- måden,hvorpå-

modtagelsen-

fragås.-

Bemærk:-

FREMRYKKET-

fuldbyrdelsesmoment-

ift-

øvrige-

berigelsesforbrydelser-da-ej-krav-om-formuetab-eller-risiko-herfor.•

Stk.-1,-nr.-3:-”Uretmæssig0forbruger0ham0betroede0penge”:-afgrænses-ift.-stk.-1-derved,-at-tingen-kanvære-undergivet-gerningsmandens-ejendomsret.-Vedrører-kun-penge.-

•

”Betroet”:- typetilfælde:- advokat,- postbud,- kasserer,- dvs.- personer- der- som- led- i- deres- erhverv- fårbetroet-penge.-U1982.1187V-”Kasseekspedienten”.-U1992.772V-”Pengene-på-bankkontoen”-

•

”Uretmæssigt”:- Hvad- er- pengene- anvendt- til?- Var- det- på- anvendelsestidspunktet- usikkert,- ompengene-ville-være-til-rådighed-på-det-aftalte-tidspunkt?-Samlet-vurdering.-

•

Subjektive- krav:- Forsæt- til- vinding- og- tab,- forsæt- kan- foreligge- når- blot- tabsrisiko.- U1952.1102H”Manufakturforhandleren”-

•
-

Fuldbyrdelsesmoment:-Når-pengene-er-forbrugt-og-ej-muligt-at-reetablere.-

-

Advokatfirmaet-
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%

Bedrageri-

14.-lektion-

”§" 279." For$ bedrageri$ straffes$ den,$ som,$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$
uberettiget$ vinding,$ ved$ retsstridigt$ at$ fremkalde,$ bestyrke$ eller$ udnytte$ en$ vildfarelse$
bestemmer$ en$ anden$ til$ en$ handling$ eller$ undladelse,$ hvorved$ der$ påføres$ denne$ eller$
nogen,$for$hvem$handlingen$eller$undladelsen$bliver$afgørende,$et$formuetab.”•

”Vildfarelse”:- Dvs.- uoverensstemmelse- mellem- gerningsmandens- opfattelse- og- den- besvegnesopfattelse-af-det-samme-forhold.-U1969.821H-”Dansk-Vagt-Selskabs-Patruljetjeneste”$

•

”Fremkalde,$ bestyrke$ eller$ udnytte”:- Kan- både- bestå- i- aktive- handlinger- (fremsættelse- af- urigtigeoplysninger),-og-passivitet-(fortielse-af-oplysninger,-f.eks.-ved-optagelse-af-lån).$

•

”Bestemmer”:- Dvs.- krav- om- kausalitet/årsagssammenhæng- ml.- fremkaldelsen- m.v.- af- vildfarelsen- ogden-tabvoldende-disposition.--U1982.490Ø-”Arbejdsløshedskassen”.-NB:-Gerningsmandens-forsæt-skalvurderes-på-tidspunktet-for-den-tabvoldende-disposition.-U1952.1002H-”Manufakturforhandleren”$

•

”Handling$eller$undladelse”:-Undladelsen-skal-være-udtryk-for-en-beslutning-hos-offeret-jf.-”snigeVsigV
indVsituationen”.$

•

”Formuetab”:- Tabet- af- et- formuegode,- krav- om- konkretisering- dvs.- ej- tilstrækkeligt- at- den- besvegnemister-muligheden-for-en-økonomisk-gevinst.$

•

”Eller$ nogen,$ for$ hvem$ handlingen$ eller$ undladelsen$ bliver$ afgørende”:- Formuetabet- skal- være- påførtden-umiddelbart-besvegne,-eller-en-anden-person,-der-er-direkte-berørt-heraf.-Det-er-ikke-tilstrækkeligt,at- der- er- tale- om- en- refleksvirkning,- idet- tabet- skal- være- direkte,- dvs.- primært- lovbestemte- elleraftalebestemte-fuldmagtssituationer.$

•

”Retsstridig”:- Beror- på- konkret- vurdering- af- situationen,- bl.a.- vedrørende- den- besvegnesforudsætninger- og- egen- handlemåde,- reklamesituationen.- U1969.821H- ”Dansk- Vagt- SelskabsPatruljetjeneste”.-Se-også-dom-af-5.-januar-2009-fra-Vestre-Landsret.$

•

Subjektive- krav:- Forsæt- til- alle- led- i- gerningsindholdet.- Er- gerningsmanden- vidende- om- dendisponerendes-vildfarelse?-Er-gerningsmanden-selv-i-en-vildfarelse?-Er-gerningsmanden-vidende-om,-atvildfarelsen-er-bestemmende?$

•

Fuldbyrdelsesmoment:- Når- formuetab- eller- væsentlig- risiko- herfor- er- indtrådt.- U1982.667V- ”Bolig- iSpanien”.$

•

Eksempel:-Svendborg-Værft-A/S,-overbelåning-(komp.-64V77),-skibsbelåning-på-Færøerne,-overbelåning(komp.-side-78-–-87)$

-

-

Advokatfirmaet-
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%
-

Databedrageri-

"
”§" 279"a."For$databedrageri$straffes$den,$som$for$derigennem$at$skaffe$sig$eller$andre$
uberettiget$vinding$retsstridigt$ændrer,$tilføjer$eller$sletter$oplysninger$eller$programmer$
til$ elektronisk$ databehandling$ eller$ i$ øvrigt$ retsstridigt$ søger$ at$ påvirke$ resultatet$ af$
sådan$databehandling.”•

§- 279- forudsætter- en- menneskelig- forestilling- (vildfarelse)- cfr.- en- maskines- ”forestilling”.- §- 279a- ertilføjet-mhp.-at-omfatte-sidstnævnte-situation.-

•

1.-led:-”ændrer,$tilføjer$eller$sletter”,-dvs.-opregnede-tilfælde-af-manipulation-

•

2.-led:-”eller$i$øvrigt$retsstridigt$søger$at$påvirke”,-generel-beskrivelse-af-manipulation.-

•

Fuldbyrdelsesmoment:- Forbrydelsen- fuldbyrdes- allerede- ved- ændringen,- dvs.- ej- krav- om- realiseretvinding-&-tab.-

•

Eksempler:-Dom-af-8.-januar-2007-fra-Kbh.-Byret-

-

-

-

Advokatfirmaet-
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%

Afpresning”§"281."For$afpresning$straffes,$for$så$vidt$forholdet$ikke$falder$ind$under$§$288,$
1)$ den,$ som,$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$ uberettiget$ vinding,$ truer$ nogen$
med$ vold,$ betydelig$ skade$ på$ gods$ eller$ frihedsberøvelse,$ med$ at$ fremsætte$ usand$
sigtelse$for$strafbart$eller$ærerørigt$forhold$eller$åbenbare$privatlivet$tilhørende$forhold,$
2)$den,$som$truer$nogen$med$at$anmelde$eller$åbenbare$et$strafbart$forhold$eller$med$at$
fremsætte$ sande$ ærerørige$ beskyldninger$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$ en$
vinding,$ der$ ikke$ er$ tilbørligt$ begrundet$ ved$ det$ forhold,$ som$ har$ givet$ anledning$ til$

•
•
•

•

•
•

truslens$fremsættelse.”Afgrænsning- ift.- §- 288- (røveri):- Trues- der- med- øjeblikkelig- voldsanvendelse?- Sker- der- øjeblikkeligvoldsanvendelse?§-281-er-tæt-knyttet-til-§-260,-men-tvangen-skal-udøves-mhp.-at-opnå-uberettiget-vindingNr.-1:-Nær-tilknytning-til-§-260-nr.-1-(tvang)•
Trusler-om-uretmæssige-handlinger:-(udtrykkeligt-eller-stiltiende)$
•
”Vold$eller$trussel$om$vold”,-også-når-rettet-mod-andre-end-den-truede$
•
”Betydelig$skade$på$gods”-(cfr.-f.eks.-strejke),-UfR2002.1977Ø-(salg-af-pas)$
•
”Frihedsberøvelse”$
•
”Usand$sigtelse”:-urigtig-beskyldning-for-strafbart-eller-ærerørigt-forhold$
•
Privatlivskrænkelser-(se-kap.-27)$
$
Nr.-2:-Nær-tilknytning-til-§-260-nr.-2•
Retmæssige-handlinger-men-i-ulovligt-formål-(krav-om-misbrug-af-situationen):•
Anmelde-eller-åbenbare-strafbart-forhold•
Sande-ærerørige-beskyldninger•
Krav- om- at- ej- tilstrækkelig- sammenhæng- (tilbørligt$ begrundet)- mellemanmeldelse/beskyldning- og- formålet.- Tilbørlighedsvurderingen- er- konkret:- trussel- tilindbetaling-til-velgørende-forening-cfr.-U1968.512V-”Den-truede-butikstyv”Fuldbyrdelsesmoment:-når-truslen-er-kommet-til-offerets-kundskab,-dvs.-ikke-krav-om-at-berigelseer-realiseret-(såkaldt-”fremrykket-fuldbyrdelsesmoment”).Subjektive- krav:- Forsæt,- herunder- berigelsesforsæt- (foreligger- ikke,- hvis- antager- at- have- krav- påydelsen,-derimod-§-260)-

Retspraksis:• UfR1937.874Ø-(tvang-til-betale-erstatning,-ikke-berigelsesforsæt,-nr.-2)• UfR1968.512V-(tvang-overfor-butikstyv,-nr.-2)• UfR1988.813Ø-(bombesprængning-og-trussel-om-yderligere-sprængninger)-

-

Advokatfirmaet-
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%

-Røveri”§" 288." For$ røveri$ straffes$ med$ fængsel$ indtil$ 6$ år$ den,$ som$ for$ derigennem$ at$
skaffe$ sig$ eller$ andre$ uberettiget$ vinding$ ved$ vold$ eller$ trussel$ om$ øjeblikkelig$
anvendelse$af$vold$
1)$fratager$eller$aftvinger$nogen$en$fremmed$rørlig$ting,$
2)$bringer$en$stjålen$ting$i$sikkerhed$eller$
3)$tvinger$nogen$til$en$handling$eller$undladelse,$der$medfører$formuetab$for$den$
overfaldne$eller$nogen,$for$hvem$denne$handler.$
Stk.$2.$Straffen$kan$stige$til$fængsel$i$10$år,$hvis$røveriet$har$haft$en$særlig$farlig$

•
•

•
•
•
•

•

•

•
-

karakter$eller$der$i$øvrigt$foreligger$særligt$skærpende$omstændigheder.”Definition:-Berigelsesforbrydelse-(3-former)-ved-anvendelse-af-vold-eller-trussel-om-øjeblikkeligvoldsanvendelse.”Vold”:-Vedrører-kun-vold-mod-person,-dvs.-kun-tyveri-når-tasken-rives/snappes-fra-ejeren.-§288-absorberer-ansvar-efter-§-244.-Der-kan-dog-straffes-i-sammenstød-med-§§-245-og-246,-hvisvolden-er-kvalificeret.-U1987.881Ø-”Vagtlægen””Trussel”:-både-verbalt-og-gennem-handling,-kan-”ligge”-i-situationen.-Der-stilles-ikke-krav-omspecifikation-af-voldsudøvelsen.Afgrænsning-ift.-afpresning-jf.-§-281:-Hvis-trussel-om-”øjeblikkelig”-vold-skal-forholdet-henføresunder-§-288-ellers-§-281.Subjektive- krav:- Forsæt,- berigelsesforsæt- må- foreligge- ved- voldens- udøvelse/truslensfremsættelse,-ellers-straf-for-legemsangreb-og-tyveri.Nr.- 1:- ”Fremmed$ rørlig$ ting”:- dvs.- cfr.- gerningsmandens.- ”Fratager”:- dvs.- borttagesumiddelbart,- ”Aftvinger”:- dvs.- tvungen- overlevering.- Fuldbyrdelsesmoment:- Nårfratagelsen/aftvingelsen-er-sket.-Nr.- 2:- ”Bringer$ en$ stjålen$ ting$ i$ sikkerhed”:- Dvs.- når- vold/trussel- om- vold- anvendes- hertil,eksempel:- vold- under- flugt- fra- tyveri.- Krav- om- tidsmæssig- sammenhæng- jf.- U1999.187Ø.Subjektive- krav:- forsæt.- Fuldbyrdelsesmoment:- voldens- anvendelse/truslens- fremsættelse.U1984.685Ø-”Laks-på-Hovedbanegården”,-U1982.206V-”Vold-i-bageriet”Nr.-3:-”Tvinger$nogen$til$en$handling$eller$undladelse,$der$medfører$formuetab…”:-Dvs.-ikke-kun”ting”,- eksempel:- tvunget- udstedelse- af- et- gældsbrev,- eller- tvang- mod- en- taxaVchauffør- jf.U1947.1027H.-Subjektive-krav:-forsæt.-Fuldbyrdelsesmoment:-når-formuetabet-er-lidt.Stk.- 2:- Mulighed- for- strafskærpelse- hvis- ”særlig$ farlig$ karakter”:- anvendelse- af- skarpladtevåben,-antallet-af-røverier,-udbyttets-størrelse,-professionel-planlægning-m.v.-

-
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15.-lektion-

Hæleri”§"290.! For! hæleri! straffes! med! bøde! eller! fængsel! indtil! 1! år! og! 6! måneder! den,! som!
uberettiget! modtager! eller! skaffer! sig! eller! andre! del! i! udbytte,! der! er! opnået! ved! en!
strafbar!lovovertrædelse,!og!den,!der!uberettiget!ved!at!skjule,!opbevare,!transportere,!
hjælpe! til! afhændelse! eller! på! lignende! måde! efterfølgende! virker! til! at! sikre! en! anden!
udbyttet!af!en!strafbar!lovovertrædelse.!
Stk.!2.! Straffen! kan! stige! til! fængsel! i! 6! år,! når! hæleriet! er! af! særlig! grov! beskaffenhed!
navnlig! på! grund! af! forbrydelsens! erhvervsmæssige! karakter! eller! som! følge! af! den!
opnåede!eller!tilsigtede!vinding,!eller!når!et!større!antal!forbrydelser!er!begået.!
Stk.!3.!Straf!efter!denne!bestemmelse!kan!ikke!pålægges!den,!som!modtager!udbytte!til!
sædvanligt! underhold! fra! familiemedlemmer! eller! samlever,! eller! den,! der! modtager!
udbytte!som!normalt!vederlag!for!sædvanlige!forbrugsvarer,!brugsting!eller!tjenester.”•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Generelt:-hæleribestemmelsen-kriminaliserer-modtagelsen-af-udbytte-der-stammer-fra-enhver-strafbarhandling,- herunder- overtrædelser- af- særlovgivning- f.eks.- Ophavsretsloven- (piratkopiering),Værdipapirhandelsloven-(insiderhandel).Der- kan- alene- straffes- for- hæleri,- såfremt- vedkommende- ikke- kan- straffes- for- medvirken- til- denforudgående-berigelsesforbrydelse.Afgrænsning- ml.- medvirken- til- en- berigelsesforbrydelse- og- hæleri:- Er- opfordringen- så- konkret,- at- derkan-straffes-for-medvirken?-Hvis-ikke-konkretiseret->-hæleri”Udbytte”:-omfatter-genstande-og-penge,-der-kan-identificeres-som-direkte-udbytte-ved-kriminaliteten,herunder- identificerbare- surrogater- (penge- fra- salg- af- stjålne- genstande),- og- det- er- således- udenbetydning,-om-der-er-tale-om-det-direkte-udbytte-(det-stjålne-TV-f.eks.),-eller-et-substitut-(pengene-frasalget-af-TVet,-eller-bytte-f.eks.).Der- er- uden- betydning,- at- udbyttet- er- gået- gennem- flere- omsætningsled- (fra- tyven- til- 1.- køber- til- 2.køber-etc.)1.- led:- ”Modtager! eller! skaffer! sig! eller! andre! del! i”:- Det- er- uden- betydning,- hvorledes- udbyttetmodtages,-dvs.-strafbart-som-hæleri-uanset-som-gave,-køb,-bytte,-leje,-forbrug-etc.-Der-vil-i-praksis-blivelagt-betydelig-vægt-på-omstændighederne-ifm-modtagelsen,-f.eks.-U1944.186-Ø-”Cykeldæk”-(bemærkforsætsproblematikken),-U1982.1172V-”Restauratøren”.2.-led:-”!at!skjule,!opbevare,!transportere,!hjælpe!til!afhændelse!eller!på!lignende!måde!virker!til!at!sikre!
en! anden! udbyttet”:- Omfatter- andre- handlinger- der- tilsigter- at- opretholde- tilstanden.- U1977.596Ø”Omlæsning-af-koster”Subjektive- krav:- Forsæt,- kravet- er- tillige- opfyldt,- når- genstanden- er- modtaget- i- god- tro,- menerhververen-senere-bliver-opmærksom-på-den-rette-sammenhæng,-og-på-trods-heraf-fortsat-disponererover-genstanden.-Der-kan-ofte-forekomme-faktiske,-forsætsudelukkende-vildfarelser.-NB:-Hæleriforbrydelsen-er-placeret-i-berigelseskapitlet-men-der-stilles-ikke-krav-om-tab/vinding-idet-denstrafbare- handling- består- i- den- fortsatte- opretholdelse- af- den- tidligere- forbrydelse,- U1958.543H”Stjålne-frimærker-som-betaling”-(straffet-som-groft-uagtsomt-jf.-§-303).Modtagelsen- skal- være- ”uberettiget”:- Hermed- sigtes- til- atypiske- handlinger,- eksempelvis- modtageudbytte-for-at-give-til-politiet-samt-bankpersonales-modtagelsen-af-penge-(Hvidvaskloven).Stk.- 3:- Ej- strafbart- at- modtaget- udbytte- til- sædvanligt- underhold- i- modsætning- til- luksusgaver.- Skalvurderes-konkret.-

-
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Bestemmelsen-blev-indført-i-2001,-og-det-anføres-i-bemærkningerne-ved-lovforslaget-fremsættelse-den-21.marts-2001:”I! betragtning! af! det! meget! vide! omfang,! som! den! foreslåede! bestemmelse! vil! få,! er! der!
efter!udvalgets!opfattelse!behov!for!en!begrænsning!vedrørende!udbytte,!der!anvendes!til!
almindeligt!underhold!m.v.!
Udvalget! henviser! i! den! forbindelse! til,! at! den! norske! straffelovs! generelle!
hæleribestemmelse! indeholder! en! sådan! begrænsning,! hvorved! f.eks.! overladelse! af! mad!
til! en! ægtefælle! eller! et! barn! holdes! uden! for! bestemmelsen,! men! ikke! overladelse! af!
luksusgaver.! Det! samme! gælder! forretningsdrivende,! som! sælger! mad,! klæder! og! andre!
forbrugsvarer! til! almindelige! forbrugere.! Det! nævnes! i! de! norske! forarbejder,! at! en!
kioskejer,! som! fra! sin! kiosk! har! set! en! person! sælge! narkotika,! ikke! kan! straffes! for!
efterfølgende!at!have!solgt!aviser!eller!madvarer!til!narkotikahandleren.”-

-
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HÆRVÆRK§"291.!Den,!der!ødelægger,!beskadiger!eller!bortskaffer!ting,!der!tilhører!en!
anden,!straffes!med!bøde!eller!fængsel!indtil!1!år!og!6!måneder.!
Stk.!2.!Øves!der!hærværk!af!betydeligt!omfang!eller!af!mere!systematisk!eller!
organiseret! karakter,! eller! er! gerningsmanden! tidligere! fundet! skyldig! efter!
nærværende!paragraf!eller!efter!§!180,!§!181,!§!183,!stk.!1!og!2,!§!184,!stk.!1,!
§!193!eller!§!194,!kan!straffen!stige!til!fængsel!i!6!år.!
Stk.!3.! Forvoldes! skaden! under! de! i! stk.!2! nævnte! omstændigheder! af! grov!
uagtsomhed,!er!straffen!bøde!eller!fængsel!indtil!6!måneder.!
!
•

§- 291-er-Straffelovens- generelle- hærværksbestemmelse-ctr.- specielle- hærværksbestemmelser,- bl.a- §§180b182.-

•

”Ting…”,-herved-forstås-enhver-fysisk-genstand-bl.a-huse-og-levede-dyr.-EDBbprogrammer-kan-betragtessom-”ting”-jf.-U1987.216Ø-”Sletning-af-data”.-Der-stilles-ikke-krav-om,-at-tingen-skal-have-økonomiskværdi-jf.-U1940.156Ø-”Bortskaffelse-af-breve”.-

•

”Der!tilhører!en!anden”:-Formuleringen-må-forstås-synonymt-med-”fremmed”-jf.-kapitel-28,-dvs-tilhøreen-anden-end-gerningsmanden.-

•

”Ødelæggelse”:-Dvs-fuldstændig-nedbrydning-af-tingen-

•

”Beskadigelse”:-Dvs-delvis-ødelæggelse,-herunder-maling-af-tingen-jf.-U1988.372H-”Graffitti”.-

•

”Bortskaffelse”:-Dvs-at-tingen-gemmes-væk-på-en-sådan-måde,-at-det-vil-være-meget-vanskeligt-at-findeden-igen-jf.-U1960.746U-”Regnemaskinen”-

•

Afgrænsning-ift-§§-180b182:-Er-der-forvoldt-ildebrand?-Hvor-stor-er-tingen?-Cykel-ctr-et-hus,-knallert-ctren-lastvogn-etc-etc.-

•

Stk.- 2:- Strafskærpelsesmulighed- ved- ”hærværk! af! betydeligt! omfang”- og- i- gentagelsestilfælde.- Vedvurderingen-af-”betydeligt!omfang”-indgår-tingens-størrelse,-værdi,-efterfølgende-skader-samt-antalletaf-enkelttilfælde-(eksempelvis-hærgen-gennem-byen,-U1970.253Ø)-

•

Stk.-3:-Kriminalisering-af-grov!uagtsomhed-såfremt-forholdet-er-omfattet-af-stk.-2,-dvs.-ej-strafansvar-forgrov-uagtsom-ødelæggelse,-der-alene-omfattes-af-stk.-1.-

•

Der- straffes- ikke- for- overtrædelse- af- §- 291,- såfremt- ødelæggelsen- indgår- som- led- i- en- alvorligereforbrydelse,-f.eks-ødelæggelse-af-døren/låsen-ifm-indbrudstyveri.--

-
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Brugstyveri”§"293.!Den,!som!uberettiget!bruger!en!ting,!der!tilhører!en!anden,!straffes!med!bøde!eller!
fængsel! indtil! 1! år,! medmindre! forholdet! er! omfattet! af! §!293! a.! Under! skærpende!
omstændigheder,!navnlig!når!tingen!ikke!bringes!tilbage!efter!brugen,!kan!straffen!stige!til!
fængsel!i!2!år.!
Stk.!2.! Den,! der! uberettiget! hindrer! en! anden! i! helt! eller! delvis! at! råde! over! ting,! straffes!
med!bøde!eller!fængsel!indtil!1!år.!Straffen!kan!stige!til!fængsel!i!2!år,!hvor!der!er!tale!om!
overtrædelser! af! mere! systematisk! eller! organiseret! karakter,! eller! der! i! øvrigt! foreligger!
særligt!skærpende!omstændigheder.”Stk.!1:!
Afgrænsningen-i-forhold-til-§-276-er,-hvorvidt-der-foreligger-”tilegnelse”,-idet-§-293-vedrører-”brugen”-afgenstanden,-f.eks.-en-cykel.Tilføjelsen-”!navnlig!når!tingen!ikke!bringes!tilbage!efter!brugen”-understreger,-at-det-forhold,-at-tingenikke-bringes-tilbage-ikke-i-sig-selv-statuerer-tilegnelse.Uberettiget- pantsætning- af- andres- ting- straffes- efter- §- 276,- da- pantsætning- sædvanligvis- udgør”tilegnelse”.Det- typiske- område- er- eksempelvis- brug- af- cykler,- men- brug- af- en- container- til- affald- eller- en- andenscomputer/telefon-kan-ligeledes-straffes-efter-§-293.Brug-af-oplysninger-fra-et-EDBbanlæg-er-ikke-strafbart-efter-§-293.Alene- ”uberettiget”- brug- er- strafbar:- Strafansvar- kan- være- udelukket- pga.- familierelation- eller- særligpraksis-på-en-arbejdsplads-(udlån-af-service-eller-kopimaskine).-Se-U1963.1029V-(brug-af-sin-fars-bil-udentilladelse,-frifundet).Subjektivt:-Krav-om-forsæt,-hvilket-er-udelukket,-hvis-gerningsmanden-gik-ud-fra,-at-der-forelå-samtykke-tilbrugen.!
!
Stk.!2:Kriminaliserer-det-at-hindre-en-andens-brug.Herunder-hører-også-elektroniske-rådighedshindringer,-eksempelvis-”ebmailbbomber”.Den-strafbare-handling-består-i-at-lægge-hindringer-i-vejen,-herunder-nægter-at-udlevere-en-ting.-

Brugstyveri-af-motorkøretøjer-

-
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”§"293"a.!For!brugstyveri!af!motorkøretøj!straffes!med!bøde!eller!fængsel!indtil!1!år!og!6!
måneder!den,!der!uberettiget!bruger!et!motorkøretøj,!der!tilhører!en!anden.!Under!særligt!
skærpende!omstændigheder,!herunder!navnlig!i!gentagelsestilfælde,!kan!straffen!stige!til!
fængsel!i!4!år.”Bestemmelsen-kriminaliserer-brugstyveri-af-motorcykler-og-biler,-så-strafferammerne-svarer-til-§-285-og-§286.Forsinket-returnering-af-en-lejet-bil-udgør-ikke-automatisk-brugstyveri:-For-det-første-skal-overskridelsenvære-”væsentlig”,-og-for-det-andet-er-bestemmelsen-uanvendelig-pga.-mgl.-forsæt,-hvis-gerningsmandentror,-at-udvidet-leje-er-accepteret-mod-betaling.Tilegnelse-af-genstande-fra-en-brugsstjålet-bil-straffes-efter-§-276-(og-altså-ikke-§-278).-Hvis-lejeren-af-en-biltilegner-sig-bilen,-straffes-forholdet-efter-§-278,-stk.-1,-nr.-1.-

-

