Straffeloven § 13
§ 13 Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at
modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går
ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne
retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis
overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.
Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig
måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller
tvangsanbragt persons rømning.
Straffeloven § 14
En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af
truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis
underordnet betydning.
Retsplejelovens kapitel 69
Anholdelse
§ 755. Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold,
der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre
yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans
samkvem med andre.
Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til
udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest
muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.
Husk tidspunkt og meddel at manden er anholdt iht retsplejelovens §755 styk 2.
Forhold for den der anholder
Der er mindst tre forudsætninger for at foretage en civil anholdelse:
1) Direkte forbindelse til en kriminel handling, snarlig overgivelse til politiet med angivelse af
eksakt hændelsesforløb og at handlingen er påkrævet.
2) Man kan kun anholde for forhold, der er offentligt påtalt. Det gælder f.eks. groft hærværk,
men ikke simpelt hærværk.
3) Der skal anvendes mindst mulig magt. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at binde den
anholdte eller anvende håndjern. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at foretage en
visitation af den anholdte. Men det er tilladt at foretage en sikkerhedsvisitation, hvis man
fx har en formodning om, at den anholdte er bevæbnet.
Hvis en civil anholdelse viser sig at være uretmæssig, kan den anholdte kræve erstatning.

