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Modul 1: Straffe- & straffeprocesret (5 ECTS)  
 
Mål: Kurset skal give de(n) studerende et overblik over de juridiske betingelser for at ifalde strafansvar 
eksemplificeret ved udvalgte lovovertrædelser. Herudover skal de(n) studerende have en basal forstå-
else for de krav, der stilles i procesretten for at kunne gennemføre sagerne ved domstolene og for 
politiets anvendelse af straffeprocesuelle tvangsindgreb. De(n) studerende bibringes herved den 
nødvendige grundforståelse for de juridiske rammer som de aktører, der arbejder med den opklarende 
og den dømmende del af kriminalitetsbekæmpelse, er underlagt.  
 
Indhold: Kurset er koncentreret om strafferettens almindelige del: opbygning og fortolkning af straffe-
bestemmelser, kravene til den objektive realisering af straffebestemmelserne samt gerningsmandens 
subjektive forståelse af sin adfærd. Hertil kommer typerne af sanktioner og principperne for anven-
delse af disse samt reglerne om medvirken og forsøg. De udvalgte forbrydelsesarter er drabs- og 
legemsforbrydelserne samt dele af formueforbrydelserne, idet disse udgør størsteparten af den 
forekommende straffelovskriminalitet i samfundet. Den straffeprocesuelle del omfatter opbygningen 
af domstolene og anklagemyndigheden, grundprincipperne for idømmelse af straf, anklagemyndig-
hedens og forsvarets rolle og funktion samt politiets muligheder for at anvende tvangsindgreb. Kurset 
afsluttes med en oversigt over begrundelser for straf (straffeteorier).  
 
Undervisere:  
- Annick Prieur (AP)  

- Birgit Feldtmann (BF)  
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Undervisningsrække - Modul 1 
 

     

Lektion Dato Tidspunkt Underviser Titel forelæsning og litteratur 
     
   BF Retssystemet 1: Straffsagens gang  

Optakt: Dokumantarfilm ”Med døden til følge” af 
Eva Mulvad 

     Langsted & Greve, Kap.V ”Straffesagens 
gang”, s. 197-267. 

      
   BF Retssystemet 2(fortsættelse): Straffesagens gang 
     Langsted & Greve, Kap.V ”Straffesagens 

gang”s. 197-267. 
      
   BF Strafferet 1, 1-2: Hvornår straffer vi? 
     Langsted & Greve, Kap.II ”Almindelige 

strafbarhedsbetingelser”, s. 17-82 
      
   BF Strafferet 1, 2-2 (forsættelse): Hvornår straffer vi? 
     Langsted & Greve, Kap.II ”Almindelige 

strafbarhedsbetingelser”, s. 17-82 
      
   BF Strafferet 2: Konkrete lovovertrædelser 

(Personfarlig og økonomisk kriminalitet) 
     Knud Waaben og Lars Bo Langsted: 

Strafferettens specielle del: Kap.1 

”Forbrydelser mod liv og legeme” (s. 15-53) 

M 

     Langsted & Greve, Kap. III ”Udvalgte 

lovovertrædelser”, s. 84-112; 136-145 og 

155-170. 

      

   AP Straffeteorier I 
     Michel Foucault (2002): Overvågning og 

straf. Frederiksberg: Det lille forlag. 
Uddrag: ”De dømtes krop” s. 17-30, ”Det 
fængselsmæssige” s. 314-330 (30 s.). KP. 

     Ragnar Hauge, (1996): Straffens 
begrunnelser. Oslo, Universitetsforlaget S. 
293-313, kap. “Allmennprevensjon” (20 s.). 
KP. 

     Cullen, Agnew & Wilcox: Criminological 
Theory: Past to Present. Essential Readings , 
Kap.33 (“Reconceptualizing Deterrence 
Theory”, M.C Stafford & M. Warr, 6 s.) 
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   AP Straffeteorier II 
     Ragnar Hauge, (1996): Straffens begrun-

ndelser. Oslo, Universitetsforlaget 
(Kapitlerne Individualprevensjon, straff som 
behandling), S. 221-234, 240-255 (28 s.). M 

     Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith 
(2012): Fængsler og menneskerettigheder. 
Jurist- og økonomforbundets forlag, Kbh. 
Kap. 3: ”Hvad vil samfundet med fængs-
lerne? Hensyn, formål og principper i et 
idehistorisk perspektiv”. S. 47-82 (35 s.) M 

     Cullen, Agnew & Wilcox: Criminological 
Theory: Past to Present. Essential Readings, 
Kap.21 (“Crime, Shame and reintegration” – 
J. Braithwaite, 9. s.) og kap. 22 (“Defiance 
Theory” – L. Sherman 8.s.) 

     
      

   BF Strafferet 2 (fortsættelse): Konkrete lov-
overtrædelser (Personfarlig og økonomisk 
kriminalitet) 

     Knud Waaben og Lars Bo Langsted: Straffe-
rettens specielle del: Kap.1 ”Forbrydelser 
mod liv og legeme” (s. 15-53) M 

     Langsted & Greve, Kap. III ”Udvalgte 
lovovertrædelser”, s. 84-112; 136-145 og 
155-170. 

      
   BF Sanktionssystemet 
     Gorm Toftegaard Nielsen, 2014: "Strafferet 

2, Sanktionerne", Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag. Side 13-24, side 33-39, side 46-
64 og side 92-101 M. 

      
     
     
     

 
 
 
 
 
 


