
Bilag 2.  

Uddybning af de enkelte kriterier i straffelovens § 243  
Om tilknytning til husstand 
Det skal vurderes om gerningsmanden tilhører, er nært knyttet til forurettedes husstand eller tidligere 
har været det. Det omfatter personer, der tidligere har været del af husstanden eller har været nært 
tilknyttet husstanden. Der kan f.eks. være tale om en ægtefælle eller en kæreste, der ikke bor sammen 
med forurettede, en ekskæreste der er flyttet fra husstanden eller et familiemedlem, der tidligere er 
kommet jævnligt i husstanden. Det kan også være en ægtefælle, der er fraflyttet husstanden, men 
som fortsat kommer pga. fælles børn. Ved vurdering af tilknytningen, vil der bl.a. kunne ses på om 
gerningsmanden tidligere har haft folkeregisteradresse i husstanden, og om der jævnligt er i personlig 
kontakt eller i kontakt via telefon, sms eller sociale medier. 

Der skal være en vis forbindelse mellem den psykiske vold og gerningsmandens tilknytning til 
husstanden. Hvis den psykiske vold f.eks. begynder i forbindelse med samlivsophævelse, da vil der være 
en tilstrækkelig forbindelse. Omvendt, vil der normalt ikke være den tilstrækkelige sammenhæng, hvis 
den psykiske vold f.eks. begynder et år efter samlivsophævelsen, medmindre parterne har haft regulær 
og nær kontakt pga. f.eks. fællesbørn.1 

Om hyppighed og varigheden 
Adfærden skal være foregået over en vis tid, og skal udgøre et mønster. Det kan typisk betegnes som 
et regime af frygt og utryghed, og skal være foregået over en vis tidsperiode. Der behøver ikke være 
tale om samme type krænkelser for at adfærden anses som gentagen. Der er ikke en fastlagt grænse 
for over hvor lang tid adfærden skal have foregået for at anses som psykisk vold efter straffelovens § 
243. Der er tale om en konkret vurdering, hvor intensitet og skadevirkning bl.a. vurderes, herunder 
påvirkning af et barns udvikling eller selvopfattelse. Hvis der f.eks. er tale om intensive episoder kan 
der være tale om en meget kort periode, ligesom få tilfælde af meget alvorlige krænkelser vil falde 
inden for bestemmelsen.2 

Om nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd 
Adfærden skal være groft nedværdigende, forulempende eller krænkende. Der kan både være tale om 
handlinger og undladelser. Når en person overværer psykisk vold overfor en nærtstående, f.eks. et 
barn, der overværer psykisk vold eller andre overgreb begået over et familiemedlem, er det også 
omfattet af begrebet krænkende adfærd.  

Nedværdigende handlinger er egnede til at ydmyge eller nedgøre forurettede. Der kan f.eks. være tale 
om, at vedkommende bliver behandlet dårligere end andre, tvinges til at gøre eller tåle noget denne ikke 
bryder sig om, eller ikke får mulighed for at få indflydelse på beslutninger om egne forhold.  

 
1 Lovforslag nr. L 139, Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse 

om psykisk vold), fremsat den 9. januar 2019 af justitsminister Søren Pape Poulsen, de specielle bemærkninger til § 1, 
nr. 2, s. 10, samt Rigsadvokatens meddelelse om psykisk vold, version 1. april 2019 (gældende), afsnit 4.1.1. 
2 Lovforslag nr. L 139, Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse 
om psykisk vold), fremsat den 9. januar 2019 af justitsminister Søren Pape Poulsen, de specielle bemærkninger til § 1, 
nr. 2, s. 10 – 11. 



Med forulempende adfærd er der tale om chikanerende eller generende adfærd, f.eks. falske rygter, 
falske anmeldelser, fremsendelse af private billeder af forurettede, beskeder til forurettede om, at man 
ved hvor denne befinder sig.  

Med krænkende adfærd kan der f.eks. være tale om, at den forurettedes psykiske integritet påvirkes 
negativt, og at handlingerne eller undladelserne er egnet til dette. Der kan være tale om at forurettedes 
grænser overskrides seksuelt, gennem overvågning eller gennem manipulationer og udspekuleret 
adfærd, der kan føre til at den forurettede oplever, at det der foregår, er selvforskyldt. Der kan også være 
tale om urimelig kritik, hvorved gerningsmanden kan få kontrol over vedkommende.  

Begreberne er overlappende, hvorfor en klar afgrænsning ikke er mulig. Isoleret set kan adfærden anses 
som harmløs eller del af en konflikt mellem partnere, men samlet set kan adfærden være nedbrydende 
og have alvorlige konsekvenser for den, der udsættes for psykisk vold. Der skal derfor træffes en samlet 
vurdering af adfærden.3 
 
Der kan f.eks. være tale om at en person isoleres fra sine nærmeste, at en person overvåges digitalt, at 
gerningsmanden beslutter hvornår en person må sove, gå ud, hvem vedkommende må se socialt og 
pågældendes påklædning. Der kan også være tale om at udøve negativ social kontrol, at ignorere en 
person, fratage personens mulighed for at træffe beslutninger, indskrænke en persons 
bevægelsesfrihed, forhindre at en person i at får adgang til støtte, tage kontrol over pågældendes 
økonomi, ødelægge en persons ejendele, tvinge en person til at gennemføre en graviditet eller få en 
abort, eller sprede ondsindede rygter om pågældende. Der er tale om eksempler på adfærd og 
vurderingen vil være afhængig af de konkrete omstændigheder.4  
 
Adfærden skal samlet set være grov 
Adfærden skal være grov for at være omfattet af straffelovens § 243. Det er derfor ikke enhver 
nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der udgør strafbar psykisk vold. Det er ikke et 
krav at den enkelte handling eller undladelse kan betegnes som grov, hvis adfærden samlet set kan 
betegnes som grov. 
 
Kriteriet om at adfærden samlet set skal være grov er tæt knyttet til spørgsmålet om varigheden af 
adfærden og at den skal være egnet til at styre den pågældende. Der skal efter en samlet vurdering være 
tale om adfærd af en vis varighed og intensitet for at den opfylder kravet om grovhed. 5 

Om adfærden er egnet til at styre den forurettede utilbørligt 
Kravet om at adfærden skal være egnet til at styre den forurettede utilbørligt betyder, der skal altså 
være tale om kontrollerende adfærd, der hindrer forurettedes mulighed for fri udfoldelse. Det handler 
med andre om at sikre eller styrke en ulige magtposition. Det kan f.eks. være en dominerende og 
kontrollerende adfærd, der betyder at selvværdet nedbrydes, vedkommende isoleres og mister 
følelsen af at kunne bestemme over egne forhold. 

Adfærden skal altså efter en samlet vurdering være egnet til at gøre eller tåle noget, der ikke er del af 
forurettedes egen fri vilje. Det er ikke afgørende hvorvidt styringen har virket, eller om forurettede har 
fået f.eks. psykiske skader. Adfærden skal desuden være ’utilbørlig’ hvilket betyder, at den ikke skal være 

 
3 Rigspolitiets vejledning om politiets håndtering af sager om psykisk vold af 1. april 2019, s. 8. 
4 Lovforslag nr. L 139, Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse 
om psykisk vold), fremsat den 9. januar 2019 af justitsminister Søren Pape Poulsen, de specielle bemærkninger til § 1, 
nr. 2, s. 10 – 11. 
5 Rigsadvokatens meddelelse om psykisk vold af 1. april 2019 (gældende), afsnit 4.1.4, samt Lovforslag nr. L 139, Forslag til Lov 

om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold), fremsat den 9. 
januar 2019 af justitsminister Søren Pape Poulsen, de specielle bemærkninger til § 1, nr. 2, s. 11. 



del af de involveredes ’naturlige’ relation (f.eks. den naturlige styring, der er mellem plejepersonale og 
ældre). Det forudsættes i lovforarbejderne, at meget grove krænkelser sjældent vil være del af parternes 
’naturlige’ relation.6 

 

 
6 Lovforslag nr. L 139, Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse 
om psykisk vold), fremsat den 9. januar 2019 af justitsminister Søren Pape Poulsen, de specielle bemærkninger til § 1, 
nr. 2, s. 11-12. 


