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For at en person kan straffes er der 3 grundbetingelser, der

skal være opfyldt:

1. Objektivt – Der skal være realiseret et strafbart 

gerningsindhold

2. Subjektivt – der skal være handlet med den fornødne 

tilregnelse

3. Der må ikke foreligge nogen straffrihedsgrunde

Lidt ”tør” strafferet
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• § 119

• Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i 

medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i 

anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at 

foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, 

straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

• § 121

• Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i §

119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af 

samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§´er 
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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.

• § 245

• Den, som udøver et legemsangreb af særligt 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 særligt 

skærpende omstændighed.

• § 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.

• Lov om tilhold
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En straffesag gang

Anmeldelse (?)

Efterforskning

Anklagemyndighedens behandling af sagen

Straffesagen i retten

Fuldbyrdelsen
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Vejledninger – pjecer

www.polti.dk

- Anmeldelse

- Chikanevejledning

- Konfliktråd

www.anklagemyndigheden.dk

- ”Vidne, offer eller sigtet”

- ”Retslokalet”

- Pjecer

Henvendelse til lederen af den lokale Straffelovssektion
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