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1. Afhandlingens emne og formål 
1.1. Afhandlingens emne 
Den typiske forbrydelse vil være, hvor personer foretager en ulovlig (strafbar) 
handling. En person slår en anden, tager en andens ting uden at få lov osv. 
Personen straffes for det, han gør. I nogle tilfælde vil personer dog kunne 
straffes for ikke at gøre noget, de skulle have gjort.1 Her vil personen altså 
skulle foretage sig noget særligt for at undgå straf.  
 Visse steder fremgår det klart, at loven kræver visse handlinger af borger-
ne, og hvis de ikke foretager sig disse, vil de blive straffet. Men hvad så, når 
sådanne krav ikke kan læses direkte i loven? 
 Disse problemer er en del af området for strafbar passivitet, som er emnet 
for denne afhandling.  
 Det første spørgsmål af interesse vil selvfølgelig være, hvorvidt det at for-
holde sig passiv i det hele taget vil kunne straffes, og i så fald i hvilke situati-
oner og efter hvilke kriterier. 
 Al straf må have hjemmel i lov, og det grundlæggende for undersøgelsen 
af strafbar passivitet er da også en undersøgelse af det hjemmelsmæssige 
grundlag for at straffe passiv adfærd.  
 Ved en undersøgelse af strafbar passivitet vil det også være relevant at 
spørge, hvad der særligt gør sig gældende for strafbar passivitet, og om så-

 
1. Allerede her skal kort nævnes, at jeg ved den generelle omtale af strafbar passivitet i 

afhandlingen anvender ordet »skulle« i stedet for det ellers fristende (og af nogle an-
vendte) »burde«. Dette er gjort for at undgå forvirring i forhold til den faste konnota-
tion, som ordet »burde« har inden for strafferetten. Således anvendes »burde« som of-
test med henvisning til uagtsomme forhold. Det er ikke hensigten at begrænse den 
generelle beskrivelse af strafbar passivitet til alene forsætlige forhold eller alene uagt-
somme forhold.  
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danne særlige problemstillinger kan og bør undersøges samlet. I forbindelse 
hermed står selvfølgelig spørgsmålet, om det forhold, at der for visse dele af 
strafbar passivitet kan rejses fælles spørgsmål, også betyder at der vil kunne 
findes fælles svar?  
 Netop sådanne grundlæggende spørgsmål har en nær forbindelse med den 
hjemmelsmæssige analyse.  

1.2. Emnets teoretiske baggrund og relevans 
Denne afhandling er ikke den første behandling af strafbar passivitet. Diskus-
sioner om emnet går langt tilbage i den strafferetlige teori, og uenighederne 
har til tider været store.  
 I dansk teori synes holdningen dog i lang tid at have været, at en principiel 
og sammenfattende strafferetlig undersøgelse hidtil havde manglet.2 I 1942 
kom så Johs. Andenæs’ monumentale værk om »Straffbar unnlatelse«, og 
dette værks betydning, også for synet på emnet i dansk ret, er nok svært at 
negligere.  
 Væsentlige elementer af emnet er også blevet behandlet i senere teori, 
men en række forhold gør det relevant nu at foretage en mere samlet behand-
ling af strafbar passivitet.  
 For det første ligger Johs. Andenæs’ grundlæggende værk efterhånden en 
del år tilbage i tiden. Samfundets udvikling har gjort, at også nye passivitets-
problemstillinger og nye passivitetsforbrydelser har givet sig til kende, lige-
som der også er kommet en del nyere retspraksis på området. Hertil kommer, 
at Johs. Andenæs’ værk selvfølgelig hovedsageligt vedrører norsk ret.3 Trods 
den tætte forbindelse mellem norsk og dansk ret vil antagelser om, at den i 
værket præsenterede undladelsesteori også er sigende for retsstillingen i 
Danmark, selvfølgelig skulle undersøges yderligere.  
 En mere grundlæggende analyse af strafbar passivitet med fokus på det 
hjemmelsmæssige aspekt og konsekvenserne heraf vil også, henset til retsud-
viklingen, nu være af stor betydning.  
 Endeligt er der også ved emnet et mere generelt behov for en nærmere un-
dersøgelse af teoriens kriterier for ansvar og disse kriteriers forenelighed med 
nyere praksis. 
 
  
 
2. Jf. Stephan Hurwitz i SJvT 1942, s. 169. 
3. Johs. Andenæs skriver også i forordet til værket, at han pga. tidsnød måtte opgive 

ambitionen om at undersøge dansk og svensk retspraksis ligeså indgående som norsk, 
og at behandlinger heraf derfor er begrænset. Se Andenæs, 1942, forord, s. VI.  
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