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            J.nr. 2004-120-0016 
                                                                                                           
 

Oversigt over højesterets- og landsretsdomme efter lovændringen  
i sager om vold efter straffelovens §§ 244 - 246 

 
1. Indledning  
 
I dette bilag beskrives en række udvalgte højesterets- og landsretsdomme om vold efter straffelovens §§ 
244 – 246, der er afsagt i perioden fra 1. juli  2003 til udgangen af april 2005.  
 
Beskrivelserne er foretaget på en sådan måde, at de oplysninger, som må antages at have haft væsentlig 
betydning for straffastsættelsen fremgår. Tiltaltes alder er nævnt, hvorimod forurettedes alder alene er 
nævnt, hvis forurettede har været særlig ung eller gammel, idet dette forhold kan have betydning for 
straffastsættelsen. Endvidere fremgår det af referatet, om tiltalte tidligere er straffet. Herudover vil det 
fremgå, om forurettede fik skader som følge af den udøvede vold.  
 
Både byrettens og landsrettens strafudmåling fremgår af referaterne, ligesom det anføres, hvis lands-
retten er kommet til et andet bevisresultatet end byretten.  
 
Dommene i dette bilag er udvalgt således, at der som udgangspunkt beskrives domme, som alene vedrø-
rer ét forhold af vold, hvor forholdet er henført til straffelovens §§ 244 – 246. Der er endvidere udvalgt 
domme, hvor straffen er fastsat under hensyn til, at tiltalte tidligere har gjort sig skyldig i voldskrimina-
litet, således at straffen er fastsat i medfør af straffelovens § 247, stk. 1. Der er beskrevet enkelte dom-
me, der udover ét voldsforhold omfatter andre lovovertrædelser, hvis det må antages, at disse forhold 
ikke har haft væsentlig indflydelse på strafudmålingen. 
 
2. Straffelovens § 244 
 
Eksempler på domme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 244:  
 

• Dom nr. 1 - Vestre Landsrets dom af 29. januar 2004 
• Fængsel i 30 dage betinget 

En 26-årig tiltalt, der ikke tidligere var straffet for vold, havde grebet sin 10-årige stedsøn hårdt i begge 
overarme samt slået ham gentagne gange i bagdelen, hvorved forurettede pådrog sig blodudtrædninger 
på begge overarme samt store blodudtrædninger på begge baller i et sådant omfang, at han havde svært 
ved at sidde ned. Byretten afsagde en betinget dom uden straffastsættelse, idet retten lagde vægt på, at 
der var tale om en enkeltstående episode, hvor drengens adfærd fik tiltalte til at forløbe sig.  
 
Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 30 dage betinget. Landsretten henviste herved til den skær-
pelse af strafniveauet, der blev tilsigtet ved lov nr. 380 af 6. juni 2002. Som begrundelse for at fastsætte 
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en betinget straf anførte landsretten, at tiltalte ikke tidligere var straffet for vold, og henviste til oplys-
ningerne om tiltaltes og familiens forhold.  
 

• Dom nr. 2 - Østre Landsrets dom af 18. maj 2004  
• Fængsel i 30 dage  

En 21-årig tiltalt, der var ustraffet, havde slået forurettede i ansigtet to gange med flad hånd og kort efter 
igen slået forurettede i ansigtet flere gange med knyttet hånd og på skulderparti samt taget kvælertag på 
forurettede. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 20 dage. Der blev i formildende retning lagt vægt på 
tiltaltes gode personlige forhold, at tiltalte ikke tidligere var straffet, og at tiltalte kunne have følt sig 
provokeret af andre end forurettede. Retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget henset til 
forurettedes unge alder, at episoden skete på forurettedes folkeskole, og at der var to tidsmæssigt ad-
skilte episoder, hvor tiltalte i den anden episode skærpede angrebet.  
 
Østre Landsret frifandt tiltalte for vold i den første episode, mens landsretten for så vidt angår den anden 
episode fandt det bevist, at tiltalte havde udøvet vold som fastslået af byretten. Landsretten bemærkede 
dog, at der ikke var rejst tiltale for kvælertag. Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 30 dage.  
 

• Dom nr. 3 - Østre Landsrets dom af 28. april 2004  
• Fængsel i 40 dage betinget  

En 45-årig tiltalt, der var ustraffet, havde slået forurettede i ansigtet med knyttet hånd. Byretten, der 
alene fandt det bevist, at tiltalte havde slået forurettede på kæben, fastsatte straffen til fængsel i 30 dage 
betinget. Byretten lagde vægt på tiltaltes gode personlige forhold sammenholdt med, at tiltaltes handle-
måde angiveligt var forårsaget af voldsomme oplevelser i hjemlandet forud for tiltaltes indrejse i Dan-
mark.  
 
Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde slået forurettede med knyttet hånd, hvorefter straffen blev 
forhøjet til fængsel i 40 dage. Landsretten fandt endvidere, at straffen kunne gøres betinget (dissens af 
tre dommere for at fastsætte en ubetinget straf).  
 

• Dom nr. 4 - Østre Landsrets dom af 28. oktober 2004 
• Fængsel i 40 dage betinget 

En 39-årig tiltalt, der var ustraffet, havde tildelt en forurettet et knytnæveslag i ansigtet og lidt senere på 
aftenen tildelt den samme forurettede i hvert fald yderligere to knytnæveslag i ansigtet. Endvidere havde 
tiltalte umiddelbart efter den første voldsudøvelse tildelt en anden forurettet et knytnæveslag i ansigtet. 
Byretten fastsatte straffen til fængsel i 40 dage. Retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget, 
men lagde ved straffastsættelsen vægt på, at voldsudøvelsen alene medførte skader af ret begrænset 
omfang.  
 
Landsretten ændrede straffen til fængsel i 40 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste. Som be-
grundelse for at gøre straffen betinget lagde landsretten vægt på tiltaltes gode personlige forhold, vol-
dens begrænsede følger, og at volden blev udøvet under en privat nytårsfest, hvor såvel de forurettede 
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som tiltalte var meget beruset, samt at tiltalte straks efter voldsudøvelsen gav de forurettede en und-
skyldning, som de modtog.  
 

• Dom nr.  5 - Østre Landsrets dom af 1. marts 2004  
• Fængsel i 40 dage 

En 28-årig tiltalt, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, havde tildelt forurettede et knyt-
næveslag i ansigtet, hvorved forurettede pådrog sig hævelse og et ca. 1 cm langt overfladisk snitsår. 
Retten fastsatte straffen til fængsel i 30 dage. Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 40 dage 
under hensyn til den strafskærpelse, der blev gennemført ved lov nr. 380 af 6. juni 2002. Landsretten 
fandt uanset tiltaltes gode personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen betinget.  
 

• Dom nr.  6 - Vestre Landsrets dom af 10. maj 2004 
• Fængsel i 50 dage  

En 24-årig tiltalt, der var ustraffet, havde slået forurettede en gang i ansigtet med knyttet hånd, hvorved 
forurettedes fortand knækkede. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 50 dage betinget, idet det ved 
sanktionsfastsættelsen blev lagt til grund, at der var tale om uprovokeret gadevold, og at volden havde 
medført varig tandskade hos forurettede. Under hensyn til tiltaltes særdeles gode personlige forhold, 
blev straffen gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.  
 
Landsretten ændrede dommen, således at straffen blev gjort ubetinget. Landsretten lagde vægt på, at 
tiltalte havde gjort sig skyldig i uprovokeret gadevold med tandskade for den forurettede til følge. 
Landsretten anførte endvidere, at der efter praksis som udgangspunkt ikke er grundlag for at gøre straf-
fen for vold af denne karakter betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, og den omstændig-
hed, at tiltalte har gode personlige forhold kunne ikke i sig selv føre til, at udgangspunktet fraviges.   
 

• Dom nr. 7 - Vestre Landsrets dom af 5. august 2004 
• Fængsel i 50 dage  

En 21-årig tiltalt, der var ustraffet, havde to gange slået forurettede i ansigtet med knyttet hånd. Byretten 
fastsatte straffen til fængsel i 40 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Lands-
retten forhøjede straffen til fængsel i 50 dage, der blev gjort ubetinget.  
 

• Dom nr. 8 - Østre Landsrets dom af 9. september 2003 (U. 2003.2616/2Ø) 
• Fængsel i  60 dage  

En 19-årig tiltalt, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, havde sammen med en anden 
tildelt forurettede adskillige slag og spark mod kroppen og ansigtet, som forurettede parerede med sine 
arme, dog med den undtagelse, at han fik et blåt øje. Tiltalte blev endvidere dømt for besiddelse af 1,75 
gram hash til eget brug. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 40 dage.  
 
Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 60 dage under hensyn til den skærpelse af strafniveauet for 
vold, der har fundet sted i juni 2002. Da der forelå uprovokeret gadevold mod en tilfældig forbipasse-
rende, var det udelukket at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om sam-
fundstjeneste. 
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• Dom nr. 9 - Højesterets dom 14. juni 2004 (TfK2004.540/1) 
• Fængsel i 3 måneder delvis betinget 

En 18-årig tiltalt, der var ustraffet, havde i tre tilfælde under en ungdomsfest begået vold over for tre 
forskellige forurettede, idet han slog den første forurettede to gange i ansigtet med knytnæve, den anden 
forurettede flere gange i ansigtet med flad hånd og flere gange i nakken med knyttet hånd og endelig 
sparkede den tredje forurettede i ansigtet. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, der under 
hensyn til tiltaltes unge alder og gode personlige forhold blev gjort betinget med vilkår om samfundstje-
neste.  
 
Vestre Landsret ændrede dommen, således at straffen blev gjort ubetinget, idet der blev lagt vægt på 
forholdenes karakter, herunder at der var tale om uprovokeret vold.  
 
Tiltalte fik Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe dommen for Højesteret. Højesteret ænd-
rede landsrettens dom, således at to måneder af straffen på tre måneder blev gjort betinget med vilkår 
om samfundstjeneste. Der blev lagt vægt på tiltaltes unge alder og gode personlige forhold. (Der var to 
dommere, som stemte for at stadfæste landsrettens dom, mens en dommer fandt, at hele straffen kunne 
gøres betinget).    
 

• Dom nr. 10 - Østre Landsrets dom af 21. januar 2004 
• Fængsel i 3 måneder 

En 26-årig tiltalt, der var ustraffet, havde tildelt forurettede flere slag, herunder knytnæveslag, og en 
skalle i ansigtet samt spark på kroppen, hvorved forurettede pådrog sig brud på næsen. Byretten fastsatte 
straffen til fængsel i 60 dage. Under hensyn til den omfattende voldsudøvelse, der havde strakt sig over 
en længere tidsperiode, og den alvorlige skade, som forurettede havde pådraget sig, fandt retten ikke 
grundlag for at gøre dommen betinget.  
 
Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 3 måneder. Landsretten lagde herved vægt på voldens 
karakter og varighed samt på den senest gennemførte strafskærpelse, blandt andet for overtrædelse af 
straffelovens § 244. Landsretten fandt uagtet tiltaltes gode personlige forhold ikke grundlag for at gøre 
dommen betinget ej heller på vilkår om samfundstjeneste.   
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Eksempel på dom, hvor tiltalte tidligere er straffet for vold, og hvor der er sket domfældelse for over-
trædelse af § 244, jf. § 247, stk. 1,:  
 

• Dom nr. 11 - Østre Landsrets dom af  2. februar 2004  
• Fængsel i 3 måneder 

En 26-årig tiltalt, der tidligere fem gange var straffet for vold, havde kastet en forurettet hen over bag-
smækken på en personbil og umiddelbart herefter tildelt en anden forurettet et knytnæveslag i ansigtet. 
Byretten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage, som retten ikke fandt grundlag for at gøre betinget.  
 
Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 3 måneder under hensyn til antallet af forstraffe for vold 
og karakteren af den nu begåede vold.   
 
3. Straffelovens § 245 
 
3.1. Kniv 
 
Eksempler på domme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 245: 

 
• Dom nr. 12 - Vestre Landsrets dom 12. november 2003 (TfK2004.97) 
• Fængsel i 3 måneder 

En 46-årig tiltalt, der var ustraffet, havde med en kniv ”snittet ud efter” forurettede, således at tiltalte en 
gang ramte forurettedes underarm, hvorved forurettede bl.a. pådrog sig hævelse af armen og et ca. 1 cm 
langt snitsår, der måtte sys, ligesom han en gang forsøgte at ramme forurettede med kniven. Byretten 
fastsatte straffen til fængsel i 60 dage, idet byretten anførte, at snit, selv om de kan medføre alvorlige 
skader, må anses for mindre farlige end stik. Byretten henviste endvidere til oplysningerne om baggrun-
den for legemsangrebet og oplysningerne om tiltaltes person.  
 
Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 3 måneder.  

 
• Dom nr. 13 - Højesterets dom af 31. august 2004 (UfR2004.2772 H) 
• Fængsel i 5 måneder 

En 23-årig tiltalt, der var ustraffet, havde stukket forurettede i ansigtet med en kniv, hvorved forurettede 
fik en 8 cm lang flænge i højre tinding. Retten lagde ved afgørelsen til grund, at der et par år før kniv-
overfaldet var opstået uvenskab mellem tiltalte og forurettede. Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 
måneder, idet retten i formildende retning lagde vægt på forurettedes provokation af tiltalte og den for-
holdsvis begrænsede skade og i skærpende retning på, at der var tale om et angreb af generelt farlig 
karakter. Tiltalte blev frifundet for en påstand om udvisning.  
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Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 5 måneder. Landsretten lagde vægt på, at volden var be-
gået i forbindelse med, at tiltalte rettede henvendelse til forurettede, og at volden var forøvet med kniv-
stik mod forurettedes ansigt med deraf følgende stor risiko for alvorlig skade. Tiltalte blev endvidere 
udvist af Danmark.  
 
Tiltalte fik tilladelse til at indbringe dommen for Højesteret, der stadfæstede dommen med hensyn til 
strafudmålingen. Højesteret henviste bl.a. til de grunde, som Østre Landsret anførte i dommen. Højeste-
ret frifandt for påstanden om udvisning.  
 

• Dom nr. 14 - Østre Landsrets dom af 15. december 2004 
• Fængsel i 6 måneder 

En 17-årig tiltalt, der var ustraffet, havde stukket forurettede fire gange i ryggen med en kniv, hvorved 
der fremkom fire syningskrævende flænger i ryggen. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder. 
Retten lagde vægt på, at tiltalte ikke tidligere var straffet, tiltaltes alder på gerningstidspunktet og de 
personlige forhold.  
 
Landsretten forhøjede under hensyn til voldens karakter, og at tiltalte ikke var blevet provokeret af foru-
rettede, straffen til fængsel i 6 måneder.  

 
• Dom nr. 15 - Vestre Landsrets dom 16. december 2003 (TfK2004.181) 
• Fængsel i 8 måneder 

En 41-årig tiltalt, der var ustraffet, havde stukket forurettede med en slagterkniv tre gange, hvorved 
forurettede pådrog sig en flænge i højre arm og stiksår i brystet og venstre skulder. Tiltalte blev endvi-
dere dømt for overtrædelse af våbenloven ved at have været i besiddelse af den anvendte slagterkniv. 
Byretten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der 
havde været en eller anden form for slagsmål, idet tiltalte efter sin egen forklaring sammenholdt med en 
erklæring fra Retsmedicinsk Institut var påført nogle skader under episoden.  
 
Landsretten forhøjede under hensyn til, at tiltalte havde anvendt en slagterkniv og i forvejen havde an-
bragt den på stedet, straffen til fængsel i 8 måneder.   
 

• Dom nr. 16 - Østre Landsrets dom af 13. april 2004 (TfK2004.408/1) 
• Fængsel i  1 år og 6 måneder 

En 53-årig tiltalt, der var ustraffet, havde stukket forurettede i maven samt i ryggen med en foldekniv 
med en klingelængde på 6 cm, hvorved forurettede pådrog sig en 2 cm lang overfladisk læsion på ven-
stre bagside af brystkassen samt en ½ cm lang overfladisk læsion i maven, hvorefter tiltalte, da en anden 
person forsøgte at få tiltalte til at falde til ro og fratage ham kniven, tildelte denne person et knivstik i 
maven, hvorved denne forurettede bl.a. pådrog sig et 1,3 cm langt indstik, således at indstikket gik igen-
nem samtlige lag i bugen, hvilket nødvendiggjorde operation.  
 
Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år. Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 1 år og 6 måne-
der. Landsretten anførte bl.a., at tiltalte uden forudgående provokation havde tildelt først den ene foru-
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rettede to overfladiske skader i henholdsvis mave og ryg og dernæst den anden forurettede et opera-
tionskrævende stik i maven. Endvidere blev det anført, at selv om den anden forurettede kun var kortva-
rigt hospitalsindlagt i forbindelse med operationen, medførte knivstikket et længerevarende sygdoms-
forløb. Endelig anførte landsretten, at tiltaltes handlinger må vurderes bl.a. på baggrund af den forhø-
jelse af strafniveauet, der var tilsigtet ved lov nr. 380 af 6. juni 2002.  
 
3.2. Flasker og glas m.v. 
 
Eksempler på domme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 245:
 

• Dom nr. 17 - Østre Landsrets dom af 3. februar 2004 
• Fængsel i 60 dage  

En 20-årig tiltalt, der var ustraffet, havde slået forurettede en gang i ansigtet med en ølflaske, der knu-
stes, hvorved forurettede fik flere sår i ansigtet. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage, og der 
var under henvisning til forholdets grovhed ikke grundlag for at gøre straffen betinget.  
 
Østre Landsret stadfæstede dommen. 
 

• Dom nr. 18 - Vestre Landsrets dom af 15. marts 2004 (TfK2004.355) 
• Fængsel i  60 dage 

En 21-årig tiltalt, der var ustraffet, havde givet forurettede flere knytnæveslag i hovedet, ligesom tiltalte 
slog forurettede i hovedet med en flaske, der knustes ved slaget, hvorved der opstod hævelse og blodan-
samlinger i hovedet. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 40 dage, der under hensyn til tiltaltes alder 
og til, at han ikke tidligere var straffet, blev gjort betinget. Tiltalte blev endvidere idømt en tillægsbøde 
på 3.000 kr.  
 
Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 60 dage og fandt under hensyn til voldens farlige karakter, 
og at der var tale om uprovokeret vold, ikke, at der uanset tiltaltes alder og gode personlige forhold var 
grundlag for at gøre straffen betinget. Herefter udgik tillægsbøden.  
 

• Dom nr. 19 - Vestre Landsrets dom 9. februar 2004 (TfK2004.283) 
• Fængsel i 3 måneder 

En 39-årig tiltalt, der var ustraffet, havde tildelt forurettede et slag i ansigtet/hovedet med en fyldt øl-
flaske, der knustes, hvorved forurettede pådrog sig adskillige snitsår, der efterfølgende blev syet med ca. 
40 sting. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, idet retten lagde vægt på, at forurettede ikke 
havde givet anledning til voldsudøvelsen, og på de skader, som volden havde medført.  
 
Landsretten stadfæstede dommen under henvisning til de af byretten anførte grunde og til den straf-
skærpelse, der var tilsigtet ved vedtagelsen af lov nr. 380 af 6. juni 2002.  
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Eksempler på domme, hvor tiltalte tidligere er straffet for vold, og hvor der er sket domfældelse for 
overtrædelse af § 245, jf. § 247, stk. 1,:  
 

• Dom nr. 20 - Østre Landsrets dom af 28. september 2004  
• Fængsel i 3 måneder 

En 27-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde kastet en glasflaske i baghovedet på foruret-
tede, hvorved forurettede fik en ca. to cm lang flænge i baghovedet. Retten fastsatte straffen til fængsel i 
60 dage.  
 
Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 3 måneder under hensyn til, at tiltalte tidligere var dømt for 
overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og til den skærpelse af strafniveauet i voldssager, der var 
tilsigtet ved ændringen af straffeloven ved lov nr. 380 af 6. juni 2002. 
 

• Dom nr. 21 - Østre Landsrets dom af 17. november 2004 
• Fængsel i 3 måneder 

En 50-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde på en restauration slået eller kastet et glas mod 
forurettedes ansigt, hvorved forurettedes ene fortand knækkede. Retten fandt ikke fuldt tilstrækkeligt 
grundlag for at henføre forholdet til straffelovens § 245, stk. 1. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 
20 dage.  
 
Østre Landsret henførte forholdet til straffelovens § 245 og forhøjede straffen til fængsel i 3 måneder 
under hensyn til den pådømte kriminalitets karakter.  
 

• Dom nr. 22 - Vestre Landsrets dom 27. august 2003 (TfK2003.719) 
• Fængsel i 4 måneder 

En 20-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde slået forurettede i baghovedet med en glas-
flaske, der knustes. Byretten lagde til grund, at tiltalte slog forurettede i baghovedet med en glasflaske, 
og at han i øvrigt var medvirkende til den vold, der blev udøvet mod forurettede af to andre tiltalte. På 
denne baggrund fastsatte byretten straffen til fængsel i 3 måneder.  
 
Landsretten fandt alene tiltalte skyldig i at have slået forurettede i hovedet med en glasflaske, der knu-
stes, mens landsretten ikke fandt grundlag for at dømme tiltalte for den vold, der i øvrigt blev udøvet 
mod forurettede. Navnlig under hensyn til den strafskærpelse, der var gennemført ved lov nr. 380 af 6. 
juni 2002, forhøjede landsretten straffen til fængsel i 4 måneder.   
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3.3. Andre redskaber 
 
Eksempler på domme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 245:  
 

• Dom nr. 23 - Vestre Landsrets dom af 16. februar 2004 (TfK2004.292) 
• Fængsel i  60 dage 

En 29-årig tiltalt, der var tidligere straffet, havde slået sin 15-årige steddatter med en livrem og en træ-
liste, hvorved hun pådrog sig blå mærker flere steder på kroppen og i ansigtet. Tiltalte blev endvidere 
dømt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og lov om euforiserende stoffer. Byretten fastsatte straf-
fen til fængsel i 60 dage, ligesom tiltalte blev idømt en tillægsbøde på 10.000 kr. Retten anførte, at der 
efter forholdets grovhed, herunder at volden var udøvet med henholdsvis livrem og træliste over for 
tiltaltes 15-årige steddatter, og da tiltalte ikke længere boede sammen med familien, ikke fandtes grund-
lag for at gøre straffen betinget. 
 
Landsretten stadfæstede dommen med den ændring af tillægsbøden blev nedsat til 7.500 kr. Der blev 
henvist til voldens karakter sammenholdt med den skærpelse af straffen, der var tilsigtet ved vedtagel-
sen af lov nr. 380 af 6. juni 2002.  
 

• Dom nr. 24 - Østre Landsrets dom af 30. november 2004 
• Fængsel i 4 måneder 

En 32-årig tiltalt, der var ustraffet, havde kastet en oliedunk af plastic i ansigtet på forurettede og tildelt 
ham flere ”jabs” (små knytnæveslag) i ansigtet med flere brud på ansigtsknogler til følge. Byretten hen-
førte forholdet til straffelovens § 244 og fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder, hvoraf 3 måneder blev 
gjort betinget.  
 
Landsretten henførte forholdet til straffelovens § 245, ligesom landsretten fastsatte straffen til ubetinget 
fængsel i 4 måneder.  
 
Eksempel på en dom, hvor tiltalte tidligere er straffet for vold, og hvor der er sket domfældelse for over-
trædelse af § 245, jf. § 247, stk. 1,:  
 

• Dom nr. 25 - Østre Landsrets dom af 15. september 2004 
• Fængsel i  6 måneder 

En 26-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde tildelt forurettede 6 – 8 slag i hovedet med en 
ratlås, hvorved forurettede bl.a. pådrog sig kæbebrud samt en flænge i hovedet. Byretten fastsatte straf-
fen til fængsel i 4 måneder. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at voldsepisoden havde sit ud-
spring i trafikale uoverensstemmelser mellem tiltalte og forurettede, og at forurettede selv kom hen til 
tiltaltes bil, men at tiltalte på den anden side måtte anses for ved sin kørsel forinden episoden at have 
igangsat det forløb, der udmundede i den udøvede vold. Retten lagde endvidere vægt på, at tiltalte tidli-
gere var straffet for vold, og at volden blev begået kun godt en måned efter udløbet af prøvetiden for en 
prøveløsladelse efter afsoning af en tidligere voldsdom.  
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Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 6 måneder under hensyn til den meget grove vold, der 
havde alvorlige skader til følge.  
 
3.4. Uden redskaber  
 
Eksempel på en dom, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 245:
 

• Dom nr. 26 - Østre Landsrets dom af 16. juli 2003 (TfK2003.667) 
• Fængsel i 4 måneder 

En 29-årig tiltalt, der ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, havde tildelt sin hustru, der var 
gravid, flere spark og slag - herunder knytnæveslag - i ansigtet og på kroppen. Byretten fastsatte straffen 
til fængsel i 4 måneder, hvoraf de 3 måneder blev gjort betinget. Som begrundelse for at gøre straffen 
betinget anførte retten, at vold af denne karakter som udgangspunkt skal medføre, at straffen skal afso-
nes, men idet parterne på ny havde genoptaget samlivet og ønskede at fortsætte deres ægteskab, fandt 
retten, at dele af dommen kunne gøres betinget.  
 
Landsretten ændrede dommen, således at hele straffen blev gjort ubetinget. Landsretten henviste i den 
forbindelse til karakteren og omfanget af den udøvede vold.  
 
4. Straffelovens § 246 
 
Eksempler på domme om vold med døden til følge:  
 

• Dom nr. 27 - Østre Landsrets dom af 16. marts 2004 
• Fængsel i 3 år og 6 måneder 

En 46-årig tiltalt, der var ustraffet, havde med en køkkenkniv med en klingelængde på 21 cm stukket 
forurettede i brystets venstre side ved armhulen, hvorved forurettede samme dag afgik ved døden som 
følge af de herved tilføjede indre kvæstelser. Tiltalte havde endvidere besiddet 2,5 gram hash til eget 
brug. Det fremgår af sagen, at tiltalte og forurettede, der var tiltaltes lillebror, gennem en årrække havde 
haft et indbyrdes forhold, der havde været præget af, at forurettede en række gange havde øvet vold mod 
tiltalte. Byretten fandt på denne baggrund, at tiltalte med rette havde frygtet at blive offer for vold fra 
forurettedes side dels på grund af forurettedes tidligere voldsudøvelse og dels, fordi forurettede umid-
delbart forinden havde slået ham i nakken med en gryde og givet ham et slag på kinden. Retten fandt 
dog ikke, at det kunne lægges til grund, at forurettede tidligere havde øvet så alvorlig vold mod tiltalte, 
at denne havde haft grund til at frygte for sit liv. Retten fandt på denne baggrund, at forholdet var om-
fattet af straffelovens § 84, stk. 1, nr. 4 - gerningen fremkaldt af oprørt sindsstemning (nu § 82, nr. 5). 
Retten fastsatte på denne baggrund straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder. 
 
Østre Landsret stadfæstede dommen, idet landsretten ikke fandt grundlag for at skærpe straffen allerede 
henset til, at sagen ikke var rejst for nævningeting, og landsretten fandt straffen passende af de grunde, 
der var anført af byretten.  
 



 

 

11

 

  
Statsadvokaten har oplyst, at sagen bl.a. på grund af forholdet mellem tiltalte og forurettede ikke blev 
rejst som nævningesag.  
 

• Dom nr. 28 - Vestre Landsrets dom af 9. december 2003 (nævningedom) (TfK2004.165) 
• Fængsel i  6 år 

En 58-årig tiltalt, der var ustraffet, havde med slag tilføjet sin ægtefælle svære kvæstelser i brystkassen 
og bugen, som medførte, at hun afgik ved døden. Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år. Ved straffens 
fastsættelse lagde retten på den ene side vægt på, at tiltalte og afdøde i mange år havde levet i et ægte-
skab præget af vold og alkoholmisbrug, og på den anden side på, at den nu pådømte vold, der var begået 
over et tidsrum på flere timer, havde været af særlig rå, brutal og farlig karakter. Der blev tillige taget 
hensyn til den strafskærpelse, også ved vold i familieforhold, som var tilsigtet ved lov nr. 380 af 6. juni 
2002.  
 

• Dom nr. 29 -Vestre Landsrets dom af 5. august 2004 (nævningedom) 
• Fængsel i  6 år 

En 50-årig tiltalt, der var ustraffet, havde ved gentagne knytnæveslag, spark og knæspark mod hoved og 
krop tilføjet sin ægtefælle bl.a. svære kvæstelser af hjernevævet på begge sider, blødning i hjernebroen, 
kvæstelse af lungevævet i højre overlap, blodudtrædninger på ben og arme, blodudtrædninger på for- og 
bagsiden af kroppen, blodudtrædninger omkring begge øjne og brud af 3. – 7. ribben på højre og 4. – 8. 
ribben på venstre side, hvilket medførte, at hun få dage efter overfaldet afgik ved døden. Tiltalte blev 
endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens § 250 ved at have hensat ægtefællen i hjælpeløs til-
stand og undladt at skaffe lægehjælp. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 6 år.  
 
Rigsadvokaten fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anke dommen til landsretten.  
 

• Dom nr. 30 - Vestre Landsrets dom af 28. november 2003 (nævningedom) 
• Fængsel i 7 år 

En 28-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde bl.a. slået og sparket forurettede på kroppen 
eller i ansigtet, hvorved forurettede faldt om, hvorefter tiltalte flere gange slog eller sparkede forurettede 
i hovedet eller på kroppen, således at forurettede pådrog sig bl.a. fire ribbensbrud og ca. 14 dage efter 
overfaldet afgik ved døden. Tiltalte blev endvidere dømt for overtrædelse straffelovens § 244 og to til-
fælde af overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved at have spyttet på og truet to politiassistenter. 
Vestre Landsret fastsatte straffen til fængsel i 7 år.  
 
Rigsadvokaten fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anke dommen til Højesteret på grund af de 
konkrete omlysninger om forurettedes helbredsmæssige tilstand og sygdomsforløb efter overfaldet.    
 

• Dom nr. 31 - Vestre Landsrets dom af 10. februar 2005 (nævningedom) 
• Fængsel i 7 år 

En 22-årig tiltalt, der var ustraffet, havde med en ca. 40 cm lang kødkrog stukket forurettede i højre 
overarm og videre ind i brysthulen, hvorved den store pulsåre samt den store blodåre til armen blev 
overskåret, hvilket bevirkede at forurettede umiddelbart efter afgik ved døden. Landsretten fastsatte 
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straffen til fængsel i 7 år. Der blev ved strafudmålingen bl.a. taget hensyn til forbrydelsens grovhed 
men på den anden side også til de omstændigheder, der gik forud for voldens udøvelse.  
 
Dommen er anket til Højesteret af tiltalte med påstand om formildelse og frifindelse for påstanden om 
udvisning.    
 

• Dom nr. 32 - Vestre Landsrets dom af 18. september 2003 (nævningedom) 
• Fængsel i 8 år 

En 19-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde slået en flaske i hovedet på forurettede, hvor-
ved forurettede fik en skarprandet snitlæsion i venstre tinding og kindregion samt en mindre overfladisk 
snitlæsion på hals og venstre øre. Endvidere havde tiltalte med en knust flaske tildelt en anden forurettet 
flere stik- eller snitlæsioner i ansigtet og på halsen med bl.a. heraf følgende læsion af den store halspuls-
åre og overskæring af den store halspulsåre, således at han senere på grund af forblødning afgik ved 
døden.  
 
Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 8 år. Der blev ved straffastsættelsen bl.a. lagt vægt på, at det 
var tiltalte og hans kammerat, der ved et tilfældigt møde på gaden optrådte udfordrende og aggressivt, 
og at tiltalte herunder, skønt den første forurettede søgte at undgå, at konfrontationen udviklede sig vol-
deligt, indledte volden ved at slå en flaske i hovedet på forurettede. Landsretten lagde endvidere til 
grund, at tiltalte, da den første forurettedes kammerater ville gribe ind, tildelte den anden forurettede 
stik- og snitlæsioner i ansigt og hals, således at denne forurettede senere afgik ved døden. Endelig lagde 
landsretten vægt på den strafskærpelse, som tilsigtedes ved lov nr. 380 af 6. juni 2002.   
 

• Dom nr. 33 - Østre Landsrets dom af 9. marts 2004 (nævningedom) (TfK2004.343) 
• Fængsel i  8 år 

En 26-årig tiltalt, der var ustraffet, havde tildelt forurettede en stiklæsion i venstre side af brystkassen, 
hvilken læsion gik gennem venstre lunge og lungepulsåregren, således at hun kort efter afgik ved døden 
på grund af forblødning. Tiltalte blev frifundet for manddrab, men dømt for vold med døden til følge. 
Straffen blev fastsat til fængsel i 8 år under hensyn til den skærpelse af strafniveauet, der var tilsigtet 
ved gennemførelsen af lov nr. 380 af 6. juni 2002.  
 

• Dom nr. 34 - Østre Landsrets dom af  21. december 2004 (nævningedom) 
• Fængsel i 8 og 7 år 

Fire tiltalte, hvoraf T4 tidligere var straffet for vold, havde udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig 
karakter mod forurettede, idet T1, der var 49 år, tildelte forurettede flere slag og spark på kroppen og i 
hovedet, og alene eller i forening med en anden smed forurettede ned i en indkøbsvogn. T2, der var 28 
år, tildelte forurettede flere spark på kroppen, og alene eller i forening med en anden smed forurettede 
ned i en indkøbsvogn, hvorefter han kørte forurettede til et græsareal, hvor han blev efterladt, mens T3, 
der var 26 år, tildelte forurettede flere slag og spark i hovedet og på kroppen, og slog ham i hovedet med 
en ølflaske. Endelig tildelte T4, der var 29 år, forurettede flere slag i hovedet. Forurettede afgik ved 
døden som følge af den udøvede vold. T4 blev også dømt for overtrædelse af straffelovens § 123 ved at 
have truet et vidne til ikke at ringe til politiet.  
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T4 blev af landsretten frifundet for overtrædelse af straffelovens § 246, men domfældt for overtrædelse 
af straffelovens § 245. Vestre Landsret fastsatte straffen for T1 og T2 til fængsel i henholdsvis 8 og 7 år. 
Landsretten lagde ved strafudmålingen vægt på, at de tiltalte havde begået meget grov vold i form af 
spark mod den på dette tidspunkt værgeløse forurettede, der som følge af volden påførtes forskellige 
livstruende kvæstelser og afgik ved døden. Der blev for så vidt angår T1 endvidere lagt vægt på, at han 
forud for denne voldsepisode tidligere samme aften sammen med T3 og T4 havde udøvet grov vold mod 
forurettede. Straffen for T3 og T4 blev fastsat til henholdsvis 7 år og 2 år. Retten lagde for disse to til-
taltes vedkommende vægt på, at de - inden for et tidsrum af tre timer sammen med T1 - to gange op-
søgte forurettede i denne hjem og i forening udøvede vold mod ham i afstraffelseshensigt. Landsretten 
lagde vægt på, at T3 var initiativtager til og meget aktiv i voldsudøvelsen, mens T4 var mindre aktiv i 
voldsudøvelsen. Endelig blev der lagt vægt på, at T3 var strafferetligt ansvarlig for de voldshandlinger, 
der blev begået af T1 og T2 senere på aftenen.  
 
Dommen er anket til Højesteret af T2 og T4 med påstand om formildelse.   
 

• Dom nr. 35 - Vestre Landsrets dom af 27. april 2004 (nævningedom) 
• Fængsel i 9 år og 4 år 

Tre tiltalte på henholdsvis 37 år (T1), 22 år (T2) og 23 år (T3), hvoraf T2 tidligere var straffet for vold, 
havde slået forurettede talrige gange på kroppen blandt andet med et koben, en kompostudlufter, et 
bordben og et knækket træskaft, ligesom forurettede blev sparket på kroppen og i hovedet, blev slået 
med knyttet hånd på kroppen og i hovedet, blev slået med en hammer på venstre hånd, ligesom hans 
fødder blev overhældt med meget varmt vand, og han blev slynget imod en radiator, hvorved forurettede 
pådrog sig sådanne kvæstelser, at han kort tid efter afgik ved døden. De tiltalte blev frifundet for mand-
drab, men dømt for vold med døden til følge. De tiltalte blev endvidere fundet skyldig i enkelte andre 
forhold, herunder blev T2 fundet skyldig i besiddelse af 54,4 gram amfetamin med henblik på videre-
overdragelse.  
 
Vestre Landsret fastsatte straffen for T1 og T3 til fængsel i 9 år, mens straffen for T2 blev fastsat til 
fængsel i 4 år. Straffene blev fastsat under hensyn til den strafskærpelse, som var tilsigtet ved lov nr. 
380 af 6. juni 2002. Ved fastsættelse af straffen blev det i øvrigt tillagt særlig betydning, at volden var 
begået af flere i forening over for et værgeløst offer i dennes eget hjem, og at offeret ikke havde givet 
nogen rimelig anledning til volden. Det blev endvidere tillagt betydning, at volden, hvortil der blev an-
vendt redskaber, havde været usædvanlig grov og hensynsløs og havde strakt sig over et længere tids-
rum. Under hensyn til den begrænsede vold, T2 havde udøvet, blev straffen for denne tiltalte for volds-
forholdet – selv om han blev fundet ansvarlig for den fulde voldsudøvelse – fastsat noget lavere end for 
de to andre tiltalte.  
 

• Dom nr. 36 - Vestre Landsrets dom 13.  april 2005 (nævningedom) 
• Fængsel i  9 år 

En 33-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde skudt forurettede i maven, hvilket bevirkede, 
at forurettede afgik ved døden dagen efter. Tiltalte blev frifundet for manddrab, men dømt for vold med 
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døden til følge. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i vold efter straffelovens § 244 og tyveri, lige-
som han blev dømt for trusler efter straffelovens § 266 samt overtrædelse af våbenloven ved bl.a. at 
have været i besiddelse af den salonriffel, som blev anvendt til at skyde forurettede med. Landsretten 
fastsatte straffen til fængsel i 9 år, der tillige omfattede en reststraf på 33 dage. 
 
Dommen er anket til Højesteret af tiltalte med påstand om formildelse.   
 
Eksempler på domme med § 246-vold, der ikke har medført døden: 
 

• Dom nr. 37 - Østre Landsrets dom af 23. september 2003 (TfK2003.787) 
• Fængsel i 2 år og 6 måneder 

En 17-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde stukket forurettede tre gange i ryggen, hvilket 
havde til følge, at knivstikkene overskar en arterie samt forårsagede en læsion i mellemgulvet, brystvæg 
og lungehinder, hvorved forurettede mistede så meget blod, at der opstod akut livsfare. Tiltalte blev 
endvidere dømt for overtrædelse af våbenloven ved at have været i besiddelse af en kniv. Det fremgår af 
sagen, at forurettede havde bedt tiltalte og nogle andre om at forlade en opgang, hvorefter der opstod 
håndgemæng. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 4 måneder.  
 
Østre Landsret forhøjede straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder. Landsretten lagde på den ene side 
vægt på, at forurettede var i akut livsfare, og at tiltalte tidligere var straffet for legemsangreb af særlig 
rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245 og røveri, samt på den strafskærpelse, som fandt 
sted ved lov nr. 380 af 6. juni 2002. Landsretten lagde endvidere vægt på, at tiltalte kun var 17 år, da 
forholdet blev begået.  

 
• Dom nr. 38 - Østre Landsrets dom af 7. september 2004 (TfK2004.656/2) 
• Fængsel i  3 år 

En 18-årig tiltalt, der var ustraffet, havde stukket forurettede med en kniv i hagen, venstre skulder, 
brystkassen forrest i venstre side, maveregionen lige over navlen samt i maveregionen i midtlinien un-
der brystbenet, hvoraf de to sidstnævnte knivstik var yderst livstruende og kun muliggjorde overlevelse 
på grund af hurtig kirurgisk indgriben, idet det ene knivstik gik direkte ind i mavesækken og det andet 
op igennem mellemgulvet og tværs igennem hjertet med læsion af begge hovedkamre og skillevæggen 
mellem de to hovedkamre. Det fremgår af sagen, at forurettede stadig knap et år senere havde hul i hjer-
tet, led af fysiske indskrænkninger og havde psykiske følger. Retten fandt, at volden havde medført så 
alvorlige skader på forurettede, at volden var omfattet af straffelovens § 246.  
 
Byretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 3 måneder. Retten lagde herved vægt på voldens karakter 
og omfang og de med denne forbundne skader og den skærpelse af straffen for voldskriminalitet, der lå 
bag lov nr. 350 af 29. maj 1997, set i relation til den situation, som volden fik sit udspring i. Det fremgår 
således af dommen, at forurettede tidligere den dag, hvor volden blev udøvet, havde optrådt ophidset og 
beruset, men at der da ikke var særlige episoder mellem forurettede og tiltalte, ud over at de udvekslede 
hårde vendinger, da de spillede billard sammen. Det fremgår endvidere, at retten lagde til grund, at til-
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talte og forurettede forud for voldsudøvelsen skændtes, begyndte at skubbe til hinanden og at slå på 
hinanden.  
 
Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 3 år. For så vidt angår strafudmålingen bemærkede landsret-
ten, at denne tillige skulle ske under hensyn til den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 skete strafskærpelse.  
 

• Dom nr. 39 - Østre Landsrets dom af 19. oktober 2004 (TfK2005.44/2) 
• Fængsel i  3 år og 9 måneder 

To 25-årige tiltalte, hvoraf T1 tidligere var straffet for vold, mens T2 var ustraffet, havde i forening 
tildelt forurettede flere slag og spark i hovedet, til dels slag med slagvåben, mens han lå værgeløst på 
jorden, hvorved forurettede påførtes flere indre blødninger i hjernen med varige skader til følge. Retten 
lagde i den forbindelse til grund, at T2 tildelte forurettede spark og slag med et slagvåben, mens foru-
rettede lå ned. Endvidere fandt retten det godtgjort, at forurettedes bror blev tildelt mindst et slag i ho-
vedet, uden at der blev anvendt slagvåben, da han forsøgte at komme sin bror til undsætning, hvorfor 
dette forhold blev henført til straffelovens § 244. Retten lagde endvidere til grund, at overfaldet efter 
forudgående aftale blev begået af flere personer i forening og under anvendelse af slagvåben. Retten 
fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder under hensyn til grovheden af den udøvede vold og de 
alvorlige og til dels varige skader på forurettede.   
 
Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 3 år og 9 måneder under hensyn til voldsforholdets grove 
karakter og navnlig henset til, at forholdet var motiveret af hævn og blev begået efter aftale og af flere i 
forening samt henset til følgerne for forurettede. Landsretten tog herved hensyn til den ved lov nr. 380 
af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse.  
 

• Dom nr. 40 - Østre Landsrets dom af 3. marts 2005 (nævningedom) 
• Fængsel i 5 år 

En 30-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde udsat sin omkring en måned gamle søn for 
gentagen vold, idet tiltalte tildelte ham slag og/eller anden vold mod hoved, krop og lemmer og udsatte 
ham for rystevold herunder anslag af hovedet mod faste genstande eller flader, hvilket resulterede i 
”shaken baby syndrome” og ”shaken baby impact syndrome”, hvorved barnet fik væ-
ske/blodansamlinger og blødninger i hjernen og i nethinden på begge øjne med betydelig risiko for varig 
invaliditet til følge.  Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år. Der blev ved strafudmålingen særlig lagt 
vægt på voldens karakter og de skader, tiltalte påførte det værgeløse barn med betydelig risiko for varig 
invaliditet til følge, samt den omstændighed, at tiltalte tidligere var straffet for vold.  
 

• Dom nr.  41 - Østre Landsrets dom af 3. juni 2004 (nævningedom) (TfK2004.529) 
• Fængsel i 6 og 5 år 

En 18-årig og to 17-årige tiltalte, hvoraf den ene af de to 17-årige tidligere var straffet for vold, havde i 
forening tildelt forurettede adskillige slag og spark i hovedet og på kroppen samt trampet ham med 
voldsom kraft i hovedet og ansigtet, mens forurettede lå værgeløst på jorden. Volden havde langvarig 
hospitalsindlæggelse og stor risiko for varige mén i form af hjerneskade til følge. Det fremgår af sagen, 
at forurettede før overfaldet led af svær irreversibel demens udløst af et alkoholmisbrug gennem mange 
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år, men at han var i stand til at klæde sig af og på og varetage sin personlig hygiejne. Omkring 6 må-
neder efter overfaldet kunne forurettede intet selv, og han blev ernæret med sondemad.  
 
Østre Landsret fastsatte straffen til fængsel i 6 år for den 18-årige tiltalte, mens straffen for de to øvrige 
blev fastsat til fængsel i 5 år. Ved strafudmålingen blev der – udover de skærpelser af strafniveauet, der 
fandt sted ved lov nr. 350 af 23. maj 1997 og lov nr. 380 af 6. juni 2002 – lagt vægt på, at der var tale 
om særdeles grov og uprovokeret gadevold begået over for et værgeløst offer af de tiltalte i forening og 
med meget alvorlige følger for ofret. For så vidt angår de to 17-årige tiltalte blev der af flertallet taget 
hensyn til deres unge alder.  
 

• Dom nr. 42 - Højesterets dom af 4. maj 2004 (UfR2004.2046 H) 
• Fængsel i 6 år 

En 24-årig tiltalt, der tidligere var straffet for vold, havde slået, sparket og trampet forurettede i hovedet 
med permanent hjerneskade og varige mén til følge. Det fremgik af sagen, at forurettede aldrig ville 
komme op på et normalt funktionsniveau igen, ligesom han ville være afhængig af andres hjælp resten 
af livet. Han led endvidere af afasi, og det var tvivlsomt, om han fik normalt sprog igen. Vestre Landsret 
fastsatte straffen til fængsel i 6 år. Der blev ved strafudmålingen ud over den skærpelse af strafniveauet i 
voldssager, der er tilsigtet ved lov nr. 380 af 6. juni 2002, særlig lagt vægt på, at der er tale om uprovo-
keret gadevold, på voldens grove karakter og dens meget alvorlige følger.  
 
Højesteret stadfæstede dommen under henvisning til de grunde, der var anført af landsretten. (Dissens af 
en dommer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år).  
 

• Dom nr. 43 - Højesterets dom af 15. april 2005 
• Fængsel i 6 år 

En 24-årig tiltalt, der ikke tidligere var straffet af betydning, og en 18-årig tiltalt, der var ustraffet, havde 
overfaldet forurettede med slag og spark samt tramp og/eller hop, hvorved forurettede blandt andet på-
drog sig brud på begge øjenben, brud på kæben i begge sider, tre kraniebrud, brud på næsen, ribbens-
brud samt livstruende stor blødning mellem kraniet og den hårde hjernehinde. T1 blev endvidere dømt 
for overtrædelse af straffelovens § 123 (trusler mod et vidne) og § 124 (flugt fra fængsel). Det fremgår 
af sagen, at forurettede pådrog sig varigt mén i form af delvis lammelse af muskulaturen i højre side af 
hovedet. Det fremgår endvidere, at forurettede psykisk i betydelig grad var påvirket af overfaldet.  
 
Vestre Landsret fastsatte straffen til fængsel i 6 år. Der blev ved strafudmålingen – udover de skærpelser 
af strafniveauet, der fandt sted ved lov nr. 350 af 23. maj 1997 og lov nr. 380 af 6. juni 2002 – lagt vægt 
på, at der var tale om særdeles grov og uprovokeret vold begået over for et værgeløst offer af de tiltalte i 
forening, at offeret fik meget alvorlige skader i hovedet og var i livsfare, og at de efterlod offeret i hjæl-
peløs tilstand.   
 
Højesteret stadfæstede dommen. 
 


