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o Objektivt	gerningsindhold:	En	moder	skal	dræbe	hendes	barn.	Drabet	skal	ske	under	eller	
straks	efter	fødslen	(U1926.136Ø	anerkendte	15	dage	efter	fødslen).	Moderen	skal	have	
handlet	i	nød,	af	frygt	for	vanære	eller	under	påvirkning	af	en	ved	fødslen	fremkaldt	svæk-
kelse,	forvirring	eller	rådvildhed	

o Kravet	til	moderens	subjektive	motivation	(at	det	fremtræder	som	en	nærliggende	
antagelse,	at	hun	har	handling	i	nød…)	er	en	essentiel	betingelse.	Er	denne	ikke	
opfyldt	dømmes	efter	§	237.	

o Er	barnet	ikke	levende	på	handlingens	tidspunkt	kan	der	straffes	for	forsøg,	jf.	strfl	
§	238,	jf.	strfl	§	21	

o Barnets	manglende	evne	til	at	leve	længe	er	uden	betydning		
o Tilregnelseskravet:	Drabsforsæt	

o Har	moderen	handlet	uden	drabsforsæt	skal	strfl	§	251	tages	i	betragtning		
o Delikttype:	Skadedelikt	/	forårsagelsesdelikt			
o Fuldbyrdelse:	Bestemmelsen	er	fuldbyrdet	idet	at	barnet	dør		
o Strafferamme:	Fængsel	indtil	4	år	

o Hvis	der	foreligger	forsøg	og	handlingen	ikke	har	medført,	at	barnet	har	lidt	skade,	
kan	der	ske	strafbortfald,	jf.	strfl	§	238,	stk.	2.		

o Bemærkninger:	Egenhændigt	delikt,	som	kun	finder	anvendelse	ift.	moderen		
o Andres	medvirken:	Hvis	andre	end	moderen	medvirker	til	drabet,	skal	deres	hand-

ling	henføres	under	strfl	§	237,	eventuelt	med	strafnedsættelse	jf.	strfl	§	83.	Mode-
ren	straffes	efter	strfl	§	238,	hvad	enten	hun	blot	medvirker	 til	en	andens	dræ-
bende	handling	eller	selv	udfører	den,	såfremt	de	objektive	og	subjektive	betingel-
ser	er	opfyldt,	ellers	strfl	§	237.	

o Parallelle	bestemmelser:	Såfremt	moderen	ikke	dræber	barnet,	men	på	uforsvarlig	måde	
udsætter	barnet	for	alvorlig	fare,	skal	det	henføres	under	strfl	§	251	

Drab	efter	begæring,	jf.	strfl	§	239	

”Den,	som	dræber	en	anden	efter	dennes	bestemte	begæring,	straffes	med	fængsel	indtil	3	år”	

Der	er	ikke	straffrihed	fro	drab	på	begæring.	Begæringens	skal	være	utvetydig	(ved	ord	eller	på	
anden	måde	have	fremsat	anmodning	om	at	blive	dræbt)	og	bestemt,	motivet	dertil	er	ligegyldigt	

Der	sondres	mellem	§239,	dræber	en	anden	efter	begæring	og	§	240,	hjælper	en	anden	med	selv-
mord.	Forskellen	er,	at	i	§	239-tilfælde,	der	har	gerningsmanden	taget	livet	af	en	anden,	hvorimod	
§	240-tilfælde	beskriver,	at	gerningsmanden	har	hjulpet	”offeret”	med	at	begå	selvmord.		

Det	er	desuden	et	krav,	at	den	dræbte	(eller	forsøgt	dræbt)	var	habil.	Det	vil	sige,	at	vedkommende	
ikke	må	være	f.eks.	beruset,	narkopåvirket	eller	lign.		

o Objektivt	gerningsindhold:	Drabshandling,	som	forårsager	offerets	død.	Der	skal	foreligge	
en	utvetydig	begæring,	som	ikke	er	tilbagekaldt	af	offeret.	Begæringen	skal	være	bestemt	
og	må	ikke	bære	præg	af	tvivl	eller	usikkerhed.	Offeret	skal	således	i	ord	eller	på	anden	
måde	have	fremsat	en	anmodning	om	at	blive	dræbt.		

• Betingelser	for	begæringen:	
o A	skal	begære	at	blive	dræbt	af	B,	det	er	ikke	nok,	at	A	generelt	ønsker	at	dø,	eller	

at	B	finder	A	bevidstløs	efter	et	selvmodsforsøg	
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• Objektivt	gerningsindhold:	GM	skal	uagtsomt	have	tilføjet	FOU	betydelige	skade	på	legeme	
eller	helbred,	som	ikke	er	indledt	ved	et	forsætligt	angreb.	

o Ubetydelig	skade	på	legeme	eller	helbred:	Omfatter	typisk	skader,	der	medfører	
varige	mén,	kraniebrud,	lårbensbrud,	slemme	hjernerystelser	og	beskadigelse	af	
indre	organer,	men	efter	omstændighederne	ikke	armbrug	og	hjernerystelser	

o Færdselssager:	 Strfl	 §	 249	 anvendes	 særligt	 i	 færdselssager.	 Såfremt	 den	 uagt-
somme	legemsbeskadigelse	er	begået	i	forbindelse	med	spirituskørsel,	straffes	der	
i	sammenstød	med	FL	§	53	om	spirituskørsel	og	strfl	§	249.		

• Tilregnelseskravet:	Uagtsomhed	
• Fuldbyrdelse:	Bestemmelsen	er	fuldbyrdet,	idet	skaden	er	indtrådt	
• Strafferamme:	Bøde	eller	fængsel	indtil	4	måneder,	under	særligt	skærpende	omstændig-

heder,	kan	der	straffes	med	fængsel	indtil	8	år.		
o Er	forholdet	begået	i	forbindelse	med	spirituskørsel,	overtrædelse	af	FL	§	54	stk.	

1	eller	2,	eller	særligt	hensynsløs	kørsel,	anses	dette	som	en	særligt	skærpende	
omstændighed,	jf.	§	249,	stk.	2.			

Faredelikter	

Hensynsløs	farefremkaldelse,	jf.	strfl	§	252	

Strfl.	§252,	stk.	1:	den	som	”for	vindings	skyld,	af	grov	kådhed	eller	på	lignende	måde	volder	nær-
liggende	fare	for	nogens	liv	eller	førlighed”.	

Stk.	2	har	særligt	henblik	på	smitte	af	AIDS.	

Hensættelse	i	hjælpeløs	tilstand,	jf.	strfl	§	250	

”Den,	som	hensætter	en	anden	i	hjælpeløs	tilstand	eller	forlader	en	under	den	pågældendes	vare-
tægt	stående	person	i	en	sådan	tilstand,	straffes	med	fængsel	indtil	8	år.”  

Konkret	fare,	som	pågældende	ikke	selv	kan	afvende	

• livsfare	eller	
• fare	for	at	helbred	tager	skade	(f.eks.	alvorlige	forfrysninger).	

OBS:	materiel	atypicitet:	forlader	for	at	hente	hjælp	–	straffrit	som	udgangspunkt	

1. GM	bliver,	men	nægter	at	tilkalde	hjælp	

2. GM	forlader	

2.	led	”pågældendes	varetægt”:	

• Omsorgspligter	begrundet	i	familieforhold	
• Omsorgspligter	begrundet	i	ansættelse	
• Omsorgspligter	begrundet	i	erhverv	
• GM	er	de	facto	kommet	i	berøring	med	offer/hjælpeløse	person	
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§ Tvangen	er	ikke	tilbørligt	begrundet	ved	det	forhold,	som	truslen	angå,	
hvis	en	arbejdsgiver	truer	med	politianmeldelse	af	medarbejderes	tyveri	
fra	 arbejdspladsen,	medmindre	medarbejderen	 indleder	et	 seksuelt	 for-
hold	til	chefen.		

§ Tvangen	er	tilbørligt	begrundet,	hvis	A	kræver	en	erstatning	fra	B	sva-
rende	til	tabet,	som	A	har	lidt	ved	Bs	tyveri	hos	A	

§ Tvangen	er	ikke	tilbørligt	begrundet,	hvis	A	kræver	en	erstatning	fra	B	
svarende	til	20	gange	tabet,	som	A	har	lidt	ved	Bs	tyveri	hos	A.		

• Tilregnelseskravet:	Forsæt.	GM	skal	have	forstået	at	hans	ord	eller	adfærd	havde	en	tru-
ende	karakter,	og	han	havde	tilsigtet	eller	på	anden	måde	haft	forsæt	til	at	virke	bestem-
mende.	Han	behøves	ikke	have	forsæt	til	at	gøre	noget	ud	af	truslen.		

• Fuldbyrdelse:	Bestemmelsen	er	fuldbyrdet,	når	Gm	ved	at	benytte	et	tvangsmiddel	omfat-
tet	af	bestemmelse	har	begrænset	FOUs	selvbestemmelse	på	en	af	de	angivne	måder.		

o §	260	har	 i	modsætning	til	§	281	 ikke	 fremrykket	 fuldbyrdelsesmoment.	Det	er	
altså	ikke	nok,	at	truslen	fremsættes.	Truslen	skal	også	have	virket	begrænsende	
på	forurettedes	handlefrihed.	

• Strafferamme:	Bøde	eller	fængsel	indtil	2	år.		
o Strafferammen	stiger	til	bøde	eller	fængsel	indtil	4	år,	hvis	§	260,	stk.	1	overtrædes	

i	forbindelse	med	tvang	til	at	indgå	ægteskab	eller	til	en	religiøs	vielse	uden	bor-
gerlig	gyldighed,	jf.	§	260,	stk.	2	eller	tvang	til	at	være	en	beklædningsgenstand,	
der	skjuler	vedkommendes	ansigt,	jf.	§	260,	stk.	3.	

• Forholdet	mellem	§§	260,	281	og	288:	
o Subjektivt:	

§ §	260:	Ingen	krav	til,	hvad	der	ønskes	opnået	gennem	tvang	
§ §	281:	Forudsætter	berigelsesforsæt	
§ §	288:	Forudsætter	berigelsesforsæt	

o Objektivt:	 	
§ §	260:	Omfatter	vold	eller	trussel	om	vold	
§ §	281:	Omfatter	vold	eller	trussel	om	vold	
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Svig,	jf.	strfl	§	221	
”§	221.	Med	fængsel	indtil	4	år	straffes	den,	der	tilsniger	sig	samleje	med	en	person,	der	forveksler	
gerningsmanden	med	en	anden”	

Tilsniger:				Kræver	viden	om,	og	dermed	bevis	for,	at	den	der	opnår	samleje,	har	forsæt	til	at	
gennemføre	dette,	uanset	om	forurettede	forveksler.		

TfK2010.1039/1  

T, født 1960, blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 221, jf. § 224, ved i maj 
2009 ca. kl. 06.00 at have tilsneget sig anden kønslig omgængelse end samleje med F, der 
forvekslede T med sin kæreste A, idet T stak en finger op i skeden på F og slikkede F i 
skridtet. T blev straffet med 4 måneders fængsel. F blev tilkendt tort godtgørelse på 15.000 
kr. 

Strafferammen er ved L 2013 633 nedsat fra fængsel indtil 6 år til fængsel indtil 4 år, uden 
at der herved er tilsigtet ændringer i strafudmålingsniveauet i forhold til hidtidig praksis. 
Nedsættelsen af strafmaksimum indebærer samtidig en nedsættelse af forældelsesfristen 
for strafansvar fra 10 år til 5 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1.  

Var forurettede under 18 år, begynder forældelsesfristen først at løbe fra den dag, hvor 
forurettede fylder 21 år, jf. den samtidige ændring af § 94, stk. 4. Fra praksis, se U 1955 
229 H (forsøg, fængsel i 8 mdr.), U 1959 97 H, U 1994 93 (samleje med kvinde, der for-
vekslede tiltalte med sin fraskilte mand, der nu og da overnattede i lejligheden, og som hun 
undertiden havde samleje med). U 2011 58 Ø (fængsel i 4 måneder for at have tilsneget sig 
anden kønslig omgængelse end samleje med forurettede, der havde forvekslet tiltalte med 
sin kæreste). 

Blufærdighedskrænkelse,	jf.	strfl	§	232	
”§	 232.	 Den,	 som	 ved	 uanstændigt	 forhold	 krænker	 blufærdigheden,	 straffes	med	 bøde	 eller	
fængsel	 indtil	2	år	eller,	hvis	forholdet	er	begået	over	for	et	barn	under	15	år,	med	bøde	eller	
fængsel	indtil	4	år”	

Blufærdighedskrænkelse	er	seksuelt	uanstændigt	

• Gælder	både	mellem	personer	af	samme	–	og	forskelligt	køn	
• Handlingen	skal	være	af	seksuel	karakter	og	en	vis	grovhed	–	og	handlingen	skal	være	

opfattet	af	en	anden	
o Ikke	kun	nøgen	på	offentlig	strand	eller	lign.	
o TfK	2005.614	V	

§	232	suppleres	af	ordensbek.	(bkg	511	af	20/6	2005)	

”§	3.	Slagsmål,	skrigen,	råben	eller	anden	støjende,	voldelig,	fornærmelig	eller	lignende	optræ-
den,	der	er	egnet	til	at	forstyrre	den	offentlige	orden,	må	ikke	finde	sted.		
Stk.	2.	Det	er	forbudt	at	udvise	uanstændig	eller	anstødelig	opførsel,	der	er	egnet	til	at	forulempe	
andre	eller	vække	offentlig	forargelse.		


