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1.	Indledning	

1.1	Introduktion	

Mænd	udgør	den	største	gruppe	af	voldsofre	i	den	offentlige	sfære,	hvorimod	størstedelen	af	

dem,	der	udsættes	 for	vold	 i	den	private	 sfære,	 er	kvinder.1	Hvert	år	udsættes	 cirka	33.000	

kvinder	 i	 Danmark	 for	 fysisk	 vold	 af	 en	 nuværende	 eller	 tidligere	 partner.2	Foruden	 fysisk	

vold	udsættes	mange	kvinder	også	for	psykisk	vold,	seksuel	vold,	materiel	og/eller	økonomisk	

vold.3		

	

Historisk	set	har	mænd	udgjort	de	hyppigste	voldsudøvere,	og	mænds	vold	mod	kvinder	har	

igennem	 tiden	 været	 tolereret	 som	 en	 naturlig	 afledning	 af	 ulige	 magtrelationer,	

samfundsmæssigt	fastholdte	kønsrollemønstre	og	–normer.4	Vold	i	hjemmet	har	i	forlængelse	

heraf	været	anset	som	et	privat	anliggende	og	af	mindre	alvorlig	karakter	end	andre	former	

for	 voldsudøvelse.5 	Selv	 om	 ægtemandens	 revselsesret	 over	 for	 hustruen	 ophørte	 med	

Danske	 Lovs	 tilblivelse	 i	 16836,	 fremgik	 det	 helt	 frem	 til	 1981	 af	 politiets	 lærebøger,	 at	

politiets	 fornemste	 opgave	 i	 forbindelse	 med	 ”husspektakler”	 var	 at	 bevare	 ægteskabet.7	

Denne	 tilgang	 til	 vold	 i	hjemmet	har	dybe	kulturelle	 rødder	og	 trækker	 tråde	helt	 frem	 til	 i	

dag.	

	

Et	øget	 fokus	på	området	har	de	seneste	år	medført	en	markant	holdningsændring,	og	vold	

mod	kvinder	i	nære	relationer	er	nu	ligestillet	øvrige	former	for	vold.	Hertil	kommer,	at	vold	

mod	 kvinder	 nu	 anses	 for	 kønsbaseret	 og	 dermed	 som	 en	 form	 for	 diskrimination,	 dette	

uanset	 om	 volden	 har	 seksuel	 karakter	 eller	 ej.	 Udviklingen	 har	 senest	 udmøntet	 sig	 i	

Danmarks	 ratificering	 af	 Europarådets	 konvention	 til	 forebyggelse	 og	 bekæmpelse	 af	 vold	

mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet	(herefter	Istanbulkonventionen8).	Konventionen	trådte	i	kraft	

																																																								
1	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
2	Helweg-Larsen,	Vold	i	nære	relationer	–	Omfang,	karakter,	udvikling	og	indsats	i	Danmark,	s.	14	
3	LOKK	og	Socialstyrelsen,	Årsstatistik	2014	–	Kvinder	og	børn	på	krisecenter	–Tema:	Kvinder	og	børn	med	
gentagne	ophold	på	krisecenter	&	Barnets	fortælling	om	volden,	s.	16	
4	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
5	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	8	
6	Den	Store	Danske,	Kvinders	retlige	stilling	
7	KVINFO,	Mænd	slår	kvinder	fordi	de	kan 
8	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet	(herefter	
Istanbulkonventionen)	
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1.	 august	2014	og	har	 til	 formål	at	 forebygge,	 retsforfølge	og	udrydde	vold	mod	kvinder	og	

vold	 i	hjemmet	samt	udrydde	alle	 former	for	diskrimination	af	kvinder.	Forinden	Danmarks	

ratificering	 af	 Istanbulkonventionen	 foretog	 Justitsministeriet	 en	 analyse	 af	 de	

lovgivningsmæssige	konsekvenser	af	en	sådan	ratificering.9	Den	danske	retstilstand	 fandtes,	

med	få	undtagelser,	at	leve	fuldt	ud	op	til	konventionens	indhold,	hvorfor	konventionen	ikke	

medførte	væsentlige	ændringer	af	den	danske	retstilstand.		

	

Det	synes	på	den	baggrund	relevant	at	undersøge,	om	der	er	sket	en	korrekt	implementering	

af	Istanbulkonventionen	i	dansk	ret.	Dette	især	henset	til,	at	den	danske	stat	i	september	2016	

får	tilsendt	et	såkaldt	”Questionnaire”10	(bilag	1)	fra	den	uafhængige	ekspertgruppe	GREVIO,	

der	overvåger	de	kontraherende	parters	gennemførelse	af	Istanbulkonventionen.	Den	danske	

stat	 skal	 på	 grundlag	 af	 ovennævnte	 spørgeskema	 udfærdige	 en	 rapport	 om	 de	

lovgivningsmæssige	 og	 andre	 foranstaltninger,	 der	 gennemfører	 konventionens	

bestemmelserne	 i	 Danmark.	 Den	 danske	 stat	 har	 deadline	 for	 fremsendelse	 af	 rapporten	 i	

januar	2017.11		

	

1.2	Emneafgrænsning	

Formålet	 med	 nærværende	 speciale	 er	 at	 undersøge,	 om	 Istanbulkonventionen	 er	

implementeret	korrekt	 i	dansk	 ret.	Konventionen	har	 som	nævnt	 til	 formål	 at	 forebygge	og	

bekæmpe	vold	mod	kvinder	og	vold	 i	hjemmet.	Vold	 i	hjemmet	rammer	 imidlertid	 ikke	kun	

kvinder.	Hvert	år	skønnes	cirka	13.000	mænd	at	være	udsat	for	partnervold	i	Danmark.12	I	58	

%	 af	 de	 politianmeldte	 partnervoldssager,	 hvor	 den	 voldsudsatte	 er	 en	 mand,	 er	

voldsudøveren	 dog	 også	 en	 mand. 13 	Selv	 om	 vold	 mod	 mænd	 udgør	 en	 selvstændig	

problemstilling,	 som	 ikke	 bør	 negligeres,	 adskiller	 partnervold	 mod	mænd	 sig	 ved	 ikke	 at	

																																																								
9	Justitsministeriet,	Notat	om	lovgivningsmæssige	konsekvenser	af	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	
og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet	(Council	of	Europe	Convention	on	preventing	and	
combating	violence	against	women	and	domestic	violence)	(herefter	Justitsministeriets	notat)	
10	GREVIO,	Questionnaire	on	legislative	and	other	measures	giving	effect	to	the	provisions	of	the	Council	of	
Europe	Convention	on	Preventing	and	Combating	Violence	against	Women	and	Domestic	Violence	(Istanbul	
Convention)	
11	Council	of	Europe,	Istanbul	Convention		–	Action	against	violence	against	women	and	domestic	violence	–	
Evaluations		
12	Danner,	Tal	og	Fakta	om	vold	
13	Danner,	Tal	og	Fakta	om	vold	
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være	nært	så	hyppigt	forekommende	som	partnervold	mod	kvinder	samt	ved	ikke	på	samme	

vis	at	udgøre	et	strukturelt	problem.14			

	

At	der	er	fundet	behov	for	en	selvstændig	konvention	til	beskyttelse	af	kvinder	accentuerer,	at	

vold	mod	 kvinder	 og	 vold	mod	mænd	 udgør	 to	 forskelligartede	 problemstillinger.	 Selv	 om	

Istanbulkonventionen	også	omfatter	vold	i	hjemmet,	og	derved	er	åben	for	fortolkning	og	valg	

med	hensyn	til	staternes	anvendelse	af	konventionen	i	henseende	til	vold	mod	mænd15,	udgør	

dens	obligatoriske	anvendelsesområde	kvinder.16	Fokus	for	nærværende	speciale	vil	således	

alene	være	vold	mod	kvinder.	

	

Istanbulkonventionen	 er	 både	 vidtrækkende	 og	 detaljeret	 og	 indeholder	 over	 80	

bestemmelser,	 hvoraf	 en	 del	 har	 social-	 og	 sundhedspolitisk	 karakter.	 Det	 er	 derfor	 både	

relevant	 og	 væsentligt	 at	 overvåge	den	danske	 stats	 gennemførelse	 af	 konventionen	 såvel	 i	

lovgivningen	som	i	myndighedernes	implementering	af	konventionen	i	deres	daglige	praksis.	

Dette	speciale	afgrænses	imidlertid	til	alene	at	behandle	de	af	konventionens	bestemmelser,	

der	har	retlig	karakter.		

	

Af	 hensyn	 til	 specialets	 omfangsmæssige	 rammer	 vil	 kun	 implementeringen	 af	 de	 mest	

centrale	retlige	bestemmelser	i	konventionen	blive	underlagt	en	dybdegående	undersøgelse.	

De	 bestemmelser,	 hvis	 eventuelle	 mangelfulde	 implementering	 findes	 at	 udgøre	 en	 særlig	

hindring	 for	 forebyggelsen	 af	 vold	 mod	 kvinder	 i	 Danmark,	 vil	 således	 udgøre	 specialets	

hovedfokus.	 Udgangspunktet	 for	 nærværende	 speciale	 vil	 derfor	 være	 en	 analyse	 af	

konventionens	 artikel	 4	 om	 grundlæggende	 rettigheder,	 ligestilling	 og	 ikke-diskrimination,	

artikel	33	om	psykisk	vold,	artikel	35	om	fysisk	vold,	artikel	36	om	seksuel	vold	samt	artikel	

46	om	skærpende	omstændigheder.		

	

	

																																																								
14	Plauborg	og	Helweg-Larsen,	Partnervold	mod	mænd	i	Danmark,	s.	17-18	
15	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	24	
16	Institut	for	menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	24		
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1.3	Problemformulering	

Med	dette	speciale	foretages	en	undersøgelse	af,	om	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	

og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet	er	korrekt	implementeret	i	dansk	ret.	

Til	 brug	herfor	 foretages	en	analyse	af	dansk	 straffelovgivning	og	 retspraksis	 sammenholdt	

med	udvalgte	bestemmelser	i	konventionen.		

	

1.4	Metode	

Nærværende	 speciale	 er	 baseret	 på	 den	 traditionelle	 retsdogmatiske	 metode.	 Metoden	

indebærer	en	beskrivelse,	systematisering,	fortolkning	og	analyse	af	gældende	ret.17	Formålet	

med	den	retsdogmatiske	metode	er	at	beskrive	og	fortolke	gældende	ret	(de	lege	lata).18	Med	

udgangspunkt	 i	 den	 juridiske	 teori	 foretages	 en	 gennemgang	 af	 voldsramte	 kvinders	

retsstilling	efter	Istanbulkonventionen	og	dansk	ret.	Gennemgangen	foretages	på	baggrund	af	

en	 analyse	 af	 de	 relevante	 retskilder,	 herunder	 lovgivning,	 national	 og	 international	

retspraksis	samt	juridisk	litteratur,	der	regulerer	området	vold	mod	kvinder,	herunder	vold	i	

nære	relationer.	

		

Nærværende	 speciale	 indeholder	 indledningsvise	 kommentarer	 om	 henholdsvis	 vold	 mod	

kvinder	som	en	form	for	diskrimination,	Danmarks	internationale	forpligtelser	samt	vold	mod	

kvinder	 som	 en	 magtstrategi.	 Herefter	 følger	 analyse	 og	 diskussion	 af	 de	 i	 konventionen	

udvalgte	 bestemmelser	 oplistet	 i	 kronologisk	 rækkefælge	 efter	 bestemmelsernes	

artikelnumre.	 De	 enkelte	 analyseafsnit	 centrerer	 sig	 om	 bestemmelsernes	 formål	 og	

beskyttelsesomfang.	 Istanbulkonventionen	 er	 udarbejdet	 af	 Europarådet	 og	 bygger	 på	

grundlæggende	menneskerettighedsprincipper	og	fortolkes	således	i	lyset	af	Den	Europæiske	

Menneskerettighedskonvention	(herefter	EMRK).	Ved	undersøgelsen	af	hvorvidt	de	udvalgte	

bestemmelser	 i	konventionen	er	 implementeret	 i	dansk	ret,	sammenholdes	bestemmelserne	

med	 udvalgte	 danske	 retskilder,	 herunder	 straffeloven,	 som	 udgør	 en	 primær	 retskilde.19	

Hertil	iagttages	også	sekundære	retskilder	i	form	af	retspraksis,	der	tillægges	stor	betydning	i	

dansk	ret,	og	som	illustrerer	den	danske	retstilstand.	Den	til	hver	analyse	hørende	diskussion	

																																																								
17	Tvarnø	og	Nielsen,	Retskilder	&	Retsteorier,	s.	30	
18	Blume,	Juridisk	metodelære,	s.	161ff.	
19	Straffeloven,	Lovbekendtgørelse	nr.	873	af	9.	juli	2015	(herefter	Straffeloven)	
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tager	 sit	 afsæt	 i	 de	 i	 analysen	 identificerede	 problemstillinger	 og	 behandler	

Istanbulkonventionens	betydning	for	den	danske	retstilstand.	

	

Istanbulkonventionen	 er	 som	 nævnt	 vedtaget	 i	 Europarådsregi,	 og	 den	 er	 derfor	 kun	

forpligtende	 for	de	medlemsstater,	 som	har	valgt	at	 tiltræde	den.	 Istanbulkonventionen	er	 i	

dansk	ret	implementeret	ved	en	konstatering	af	normharmoni,	det	vil	sige,	at	dansk	ret	i	det	

store	 hele	 blev	 anset	 for	 at	 være	 i	 overensstemmelse	 med	 konventionen	 eller	 i	 øvrigt	

indeholde	 tilstrækkelig	 mulighed	 for,	 at	 myndighederne	 i	 deres	 praksis	 kunne	 opfylde	

konventionens	 forpligtelser.	 I	 forbindelse	med	 ratificeringen	 tog	 den	 danske	 stat	 alene	 tre	

forbehold	samt	foretog	en	enkelt	ændring	i	straffeloven.20	Som	følge	af	ratificeringen	har	den	

danske	 stat	 en	 forpligtelse	 til	 at	 sikre,	 at	 national	 lovgivning	 og	 praksis	 lever	 op	 til	

konventionens	krav.	 Istanbulkonventionen	er	dog	 ikke	 inkorporeret	 i	 dansk	 ret,	 hvorfor	de	

danske	 borgere	 ikke	 kan	 støtte	 direkte	 ret	 på	 konventionen.	 Som	 følge	 af	 det	 strafferetlige	

legalitetsprincip21,	 udgør	 alene	 straffeloven	 den	 egentlige	 retskilde	 for	 så	 vidt	 angår	 det	

materielle	 gerningsindhold	 og	 hjemlen	 til	 at	 pålægge	 straf.22	Istanbulkonventionen	 udgør	

imidlertid	en	”retskildefaktor”	med	normativ	betydning	for	fortolkningen	og	udfyldningen	af	

den	 materielle	 ret.	 I	 det	 tilfælde,	 at	 der	 ikke	 kan	 findes	 overensstemmelse	 mellem	

Istanbulkonventionen	 og	 dansk	 ret,	 vil	 domstolene	 skulle	 følge	 dansk	 ret,	 uanset	 at	 den	

danske	stat	derved	bryder	sine	folkeretlige	forpligtelser.		

	

I	det	omfang	det	er	relevant,	vil	retspraksis	fra	Den	Europæiske	Menneskerettighedsdomstol	

(herefter	EMD)	indgå	i	undersøgelsen	af	Danmarks	opfyldelse	af	de	forpligtelser,	der	følger	af	

Istanbulkonventionen.	EMRK	er	inkorporeret	i	dansk	ret	og	kan	derfor,	modsat	hvad	der	gør	

sig	gældende	for	Istanbulkonventionen,	påberåbes	af	borgerne	i	Danmark.	Den	danske	stat	er	

i	 kraft	 af	 inkorporeringen	 af	 EMRK	 retligt	 forpligtet	 af	 domme	 afsagt	 af	 EMD	 i	 sager,	 hvor	

Danmark	 er	 part.	 Domme	 afsagt	 af	 EMD	 over	 for	 andre	 medlemsstater,	 der	 også	 har	

inkorporeret	EMRK,	forpligter	imidlertid	ikke	direkte	den	danske	stat	–	dog	har	disse	øvrige	

domme	stor	retskildemæssig	værdi	 for	Danmark,	 idet	de	danske	domstole	heraf	kan	udlede	

retlige	 principper	 og	 dermed	 undgå,	 at	 Danmark	 senere	 dømmes	 i	 lignende	 sager.	 EMRK	
																																																								
20	Danmark	har	taget	forbehold	for	følgende	artikler	i	Istanbulkonventionen:	artikel	34,	artikel	44,	stk.	3	og	
artikel	77.	
21	Straffeloven,	§	1	
22	Baumbach,	Strafferet	og	menneskeret,	s.	21	
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synes	 således	 at	 indtage	 en	 særstatus	 ved	 at	 være	 placeret	 i	 en	 position	 lige	 under	

grundlovsniveau.23	

		

Til	 støtte	 for	 såvel	 lovgivning	 som	 retspraksis	 henvises	 der	 til	 relevant	 juridisk	 litteratur.	

Dette	er	særligt	tilfældet	i	det	omfang,	lovgivning	eller	retspraksis	på	området	er	uklar.	På	den	

baggrund	 fordrer	 specialets	problemstilling	 i	 et	 vist	 omfang	visse	overvejelser	både	de	lege	

ferenda	 og	 de	 sententia	 ferenda.	 Hertil	 kommer,	 at	 der	 løbende	 i	 specialet	 vil	 forekomme	

betragtninger	af	retspolitisk	karakter.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
23	Blume,	Juridiske	metode,	s.	213	
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2.	Vold	mod	kvinder	som	en	form	for	diskrimination	
Diskrimination	 kan	defineres	 som	en	usaglig	 forskelsbehandling	 rettet	mod	 enkeltindivider	

eller	 grupper	 oftest	 inden	 for	 områder	 som;	 køn,	 race,	 etnicitet,	 alder,	 seksuel	 orientering	

samt	fysisk	og	psykisk	handicap.24	I	nærværende	speciale	er	fokus	imidlertid	udelukkende	på	

forbuddet	 mod	 diskrimination	 på	 grund	 af	 køn,	 nærmere	 bestemt	 forbuddet	 mod	

diskrimination	af	kvinder.	Både	kvinder	og	mænd	kan	udsættes	for	kønsdiskrimination,	men	i	

praksis	er	det	hovedsageligt	kvinder,	der	udsættes	 for	diskrimination	på	baggrund	af	deres	

køn.25		

	

2.1	EMRK	

Efter	 afslutningen	 af	 2.	 verdenskrig,	 blev	 EMRK,	 med	 FN’s	 Verdenserklæring	 om	

Menneskerettigheder	som	forbillede,	vedtaget	i	1950.26	Med	konventionens	artikel	14	forbød	

Europarådet	 enhver	 form	 for	 diskrimination	 inden	 for	 EMRK’s	 område. 27 	Dette	

diskriminationsforbud	 udgør	 fortsat	 i	 dag	 en	 grundsten	 i	 menneskeretten,	 hvilket	 EMD	

igennem	 sin	 praksis	 har	 accentueret	 ved	 at	 betegne	 forbuddet	 som	 ”[…]	 one	 of	 the	

fundamental	principles	of	democracy”.28			

	

2.2	Kvindekonventionen,	herunder	CEDAW-komiteen	

Med	 henblik	 på	 at	 udvide	 den	 traditionelle	 menneskeretlige	 beskyttelse	 af	 kvinder	 vedtog	

FN’s	generalforsamling	i	1979	en	konvention	om	afskaffelse	af	alle	former	for	diskrimination	

af	 kvinder	 (Kvindekonventionen).29	Dette	 til	 trods	 for	 at	 kønsdiskrimination	 allerede	 med	

EMRK’s	 diskriminationsforbud	 var	 reguleret.	 Selv	 om	 man	 også	 i	 FN-regi	 allerede	 havde	

vedtaget	 en	 række	 tilkendegivelser	 til	 fremme	af	 lige	 rettigheder	 for	 kvinder	og	mænd,	 var	

FN’s	 medlemsstater	 ”Concerned	 […]	 that	 despite	 these	 various	 instruments	 extensive	

discrimination	 against	 women	 continues	 to	 exist”.30	Kvindekonventionen	 bygger	 således	 på	

																																																								
24	Den	Store	Danske,	Diskrimination	
25	Ketscher,	Kvindekonventionen	CEDAW	og	dens	placering	i	international	og	dansk	ret,	s.	7	
26	Rytter,	Den	Europæiske	Menneskerettighedskonvention	–	og	dansk	ret,	s.		23	
27	Rytter,	Den	Europæiske	Menneskerettighedskonvention	–	og	dansk	ret,	s.	353	
28	Refah	Partisi	(the	Welfare	Party)	and	Others	v.	Turkey,	kap.	II,	nr.	3	
29	De	Forenede	Nationers	Kvindekonvention	om	afskaffelse	af	alle	former	for	diskrimination	af	kvinder	
(herefter	Kvindekonventionen)	
30	Kvindekonventionen,	præamblen	
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EMRK’s	 menneskeretlige	 principper,	 herunder	 forbuddet	 mod	 kønsdiskrimination,	 men	

ekspliciterer	en	særlig	pligt	til	afskaffelse	af	såvel	formel	som	reel	diskrimination	af	kvinder.31		

	

Alle	 Europarådets	 medlemmer	 tiltrådte	 Kvindekonventionen32,	 og	 konventionen	 har	 siden	

udgjort	 et	målrettet	 retligt	 instrument,	 for	 ikke	 at	 nævne	 et	 fortolkningsbidrag	 til	 EMRK.	 I	

medfør	 af	 Kvindekonventionen	 pålægges	 de	 stater,	 der	 har	 underskrevet	 konventionen,	 at	

gennemføre	 passende	 lovgivning	 og	 andre	 foranstaltninger,	 herunder	 om	 fornødent	

sanktionsbestemmelser,	der	forbyder	diskrimination	af	kvinder	på	baggrund	af	deres	køn.		

	

Som	en	kontrolforanstaltning	med	staternes	overholdelse	af	Kvindekonventionen	nedsatte	FN	

i	medfør	af	konventionens	artikel	17	den	såkaldte	CEDAW-komité,	hvortil	medlemsstaterne	

er	 forpligtet	 til	 med	 regelmæssige	 mellemrum	 at	 indberette	 om	 status,	 fremskridt	 og	

problemer	 i	 forhold	 til	 Kvindekonventionens	 krav.	 I	 1992	 vedtog	 komiteen	 en	 generel	

henstilling	om	vold	mod	kvinder	med	bemærkning	om,	at	”Gender-based	violence	is	a	form	of	

discrimination	that	seriously	inhibits	women's	ability	to	enjoy	rights	and	freedoms	on	a	basis	of	

equality	 with	 men”.33	Med	 henstillingen	 fastslog	 komiteen,	 at	 Kvindekonventionens	 forbud	

mod	diskrimination	 af	 kvinder	 omfatter	 alle	 former	 for	 vold,	 og	 at	 vold	mod	kvinder	 er	 en	

krænkelse	af	kvinders	menneskerettigheder34,	hvilket	alle	FN’s	medlemsstaters	nationale	love	

og	politikker	skal	afspejle,	således	at	vold	mod	kvinder	både	forebygges	og	retsforfølges.35		

	

2.3	Kønsbaseret	vold	

Vold	rammer	både	kvinder	og	mænd,	men	som	tidligere	anført	er	kvinder	de	mest	udsatte	for	

vold	i	den	private	sfære,	herunder	i	nære	relationer	og	i	hjemmet,	ligesom	mænd	har	været	og	

fortsat	er	de	hyppigste	voldsudøvere	 i	alle	 samfund.36	I	ovennævnte	henstilling	 fra	CEDAW-

komiteen	 defineres	 kønsbaseret	 vold	 som	 vold,	 der	 udøves	 mod	 en	 kvinde,	 fordi	 hun	 er	

kvinde,	eller	som	rammer	kvinder	uforholdsmæssigt	hårdt	–	altså	 fastslår	komiteen,	at	vold	

																																																								
31	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	22	
32	Danmark	underskrev	Kvindekonventionen	i	1983.	
33	United	Nations,	General	Recommendation	No.	19,	artikel	1	
34	LOKK:	Internationale	erklæringer	og	resolutioner	
35	LOKK:	Internationale	erklæringer	og	resolutioner	
36	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
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mod	kvinder	er	omfattet	af	definitionen	af	diskrimination	i	Kvindekonventionens	artikel	1.37	

Endvidere	definerer	komiteen	en	række	handlinger	som	kønsbaseret	vold	mod	kvinder,	det	

være	sig	handlinger,	som	medfører	fysisk,	psykisk	eller	seksuel	skade	eller	lidelse,	trusler	om	

sådanne	 handlinger,	 tvang	 og	 andre	 frihedsberøvelser.38	CEDAW-komiteen	 opfordrede	 da	

også	i	2009	Danmark	til	at	vedtage	en	specifik	lov	om	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet	i	

overensstemmelse	 med	 komiteens	 henstilling. 39 	Danmark	 undlod	 imidlertid	 at	 følge	

komiteens	opfordring.40	

	

Når	vold	mod	kvinder	rettes	mod	kvinder	som	køn,	skyldes	det	ofte	dybe	kulturelle	rødder.41	

Et	 eksempel	 herpå	 er	 seksuel	 vold,	 herunder	 voldtægt	 og	 seksuel	 chikane,	 der	 kan	 udøves	

mod	både	kvinder	og	mænd,	men	som	imidlertid	næsten	udelukkende	rammer	kvinder.42	Et	

andet	eksempel	er	vold	i	hjemmet	og	i	nære	relationer,	der	ligeledes	kan	udøves	af	og	ramme	

begge	 køn,	men	 som	 rammer	 kvinder	 uforholdsmæssig	 hårdt.43	Europarådet	 har	 forsøgt	 at	

klarlægge,	hvor	mange	europæiske	kvinder,	der	udsættes	for	fysisk	vold	i	nære	relationer,	og	

er	i	den	forbindelse	kommet	frem	til,	at	cirka	hver	fjerde	europæiske	kvinde	mindst	én	gang	i	

løbet	 af	 sit	 voksne	 liv	 udsættes	 for	 partnervold.44	Dertil	 bør	 nævnes,	 at	 den	 kønsbetingede	

vold	ikke	kan	forklares	som	et	afgrænset	problem,	idet	de	voldsramte	kvinder	ikke	udgør	en	

homogen	gruppe,	men	derimod	har	karakteristika,	der	spænder	over	alle	sociale,	økonomiske	

og	uddannelsesmæssige	lag.45	På	den	baggrund	anses	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer	som	

kønsbetinget	 og	 som	 en	 form	 for	 diskrimination,	 der	 begrænser	 kvinders	 mulighed	 for	 at	

nyde	rettigheder	og	friheder	på	lige	fod	med	mænd,	og	som	desuden	udgør	et	menneskeretligt	

og	 sundhedsmæssigt	 problem,	 der	 indebærer	 både	 fysiske	 og	 psykiske	 integritets-	 og	

frihedskrænkelser	for	kvinder.46	

	

																																																								
37	United	Nations,	General	Recommendation	No.	19,	artikel	6	
38	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	22	
39	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	23	
40	CEDAW,	Afsluttende	bemærkninger	om	Danmarks	ottende	periodiske	beretning,	s.	3	
41	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
42	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
43	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
44	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	17	
45	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	17	
46	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
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Med	 Istanbulkonventionen	 skete	 der	 endnu	 en	 gang	 en	 regional	 eksplicitering	 af	 kvinders	

rettigheder,	 selv	 om	 disse	 allerede	 igennem	 EMRK	 og	 Kvindekonventionen,	 herunder	

CEDAW-komiteens	arbejde,	burde	være	beskyttet	fyldestgørende.	Konventionen	fastslår	i	den	

forbindelse	en	lang	række	forpligtelser	for	de	stater,	som	ratificerer	den.	

	

Det	kan	sammenfattes,	at	udover	at	bekæmpe	diskrimination	mod	kvinder	og	at	arbejde	for	

ligestilling	af	kvinder	og	mænd	 i	praksis	kan	der	af	 international	og	regional	ret	udledes	en	

pligt	 for	 stater	 til	 at	 inddrage	 vold	mod	 kvinder	 i	 national	 straffe-	 og	 civilretlig	 lovgivning.		

Disse	forpligtelser	er	senest	konkretiseret	og	specificeret	i	Istanbulkonventionen.	

	

I	kraft	af	sin	særstatus	er	EMRK,	og	herunder	EMD’s	praksis,	af	størst	betydning		for	kvinders	

menneskerettigheder,	 herunder	 retten	 til	 ikke	 at	 blive	 diskrimineret.	 Både	

Kvindekonventionen	 og	 Istanbulkonventionen	har	 udgangspunkt	 i	 EMRK’s	menneskeretlige	

koncept,	og	EMRK	udgør	således	fundamentet	for	bekæmpelsen	af	diskrimination	af	kvinder.				
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3.	Vold	mod	kvinder	som	en	magtstrategi	
	
Magt	kan	defineres	som	sandsynligheden	for,	at	en	person	får	sin	vilje	på	trods	af	modviljen	

mod	underkastelse.47	Magt	kan	udøves	både	med	og	uden	vold.	Den	fysiske	magt	kan	vi	alle	

genkende.	 At	 blive	 overset	 eller	 devalueret	 af	 en	 person	 med	 magt	 til	 at	 bestemme	 over	

vigtige	 forhold	 i	 vores	 liv	 udgør	 imidlertid	 også	 en	 skævdeling	 af	 magt	 og	 er	 ikke	 altid	

letgenkendelig.48	Vi	har	ikke	lige	magt	i	ulige	situationer.	Til	eksempel	skal	en	chef	have	en	vis	

grad	 af	 magt.	 I	 et	 parforhold	 vil	 magten	 veksle	 alt	 efter	 situationen	 og	 opgaverne.	 De	

etablerede	 sociale	 roller	 i	 vores	 samfund	 byder,	 at	 kvinder	 har	 haft	 mest	 magt	 eller	

bestemmelsesmyndighed	over	hjemlige	forhold,	hvorimod	manden	har	haft	tilsvarende	magt	

over	det	der	foregår	uden	for	hjemmet.49		

	

WHO	har	defineret	vold	som	et	bevidst	anvendt	værktøj,	som	anvendes	til	at	 få	den	udsatte	

person	 til	 gøre	 eller	 undlade	 at	 gøre	 noget	 bestemt.50	51	Forskning	 har	 vist,	 at	mænds	 vold	

mod	kvinder	i	nære	relationer	er	et	kønnet	problem	og	ofte	udspringer	af	et	ønske	om	magt	

og	 kontrol.52	Ifølge	 Lisbeth	 Sjøstrøm	 Jensen,	 politisk	 konsulent	 i	 Dannerhuset,	 er	 vold	mod	

kvinder	 ”[…]	 ikke	 noget	 man(d)	 gør	 en	 enkelt	 gang	 i	 afmagt,	 men	 en	 måde	 i	 bogstaveligste	

forstand	at	slå	sin	rolle	som	overhoved	fast	på”.53	Empiriske	undersøgelser	har	afvist,	at	mænd	

udøver	 vold,	 fordi	 de	 ikke	 kan	 kontrollere	 deres	 temperament.54	Volden	 er	 derimod	 oftest	

særdeles	 kontrolleret;	 for	 eksempel	 slår	 mænd	 oftest	 kvinder	 skjulte	 steder	 på	 kroppen,	

ligesom	 manden	 sjældent	 ødelægger	 sine	 egne	 ting	 på	 trods	 af,	 at	 han	 raserer	 hele	

																																																								
47	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	316	
48	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	316	
49	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	316	
50	Information,	Hvorfor	gå	når	man	kan	slå?		
51	World	Health	Organization,	Definition	and	typology	of	violence		
52	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	46	
53		Lisbeth	Sjøstrøm	Jensen,	politisk	konsulent	i	Dannerhuset	i	Information,	Hvorfor	gå	når	man	kan	slå?		
54	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	46	
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hjemmet.5556	Hertil	 kommer,	 at	 volden	 sjældent	 udøves	 i	 offentligheden,	 men	 derimod	 i	

hjemmet,	hvor	der	ingen	vidner	er.57		

	

Forskning	 viser	 tillige,	 at	 vold	 som	 oftest	 er	 udtryk	 for	 gerningspersonens	

”rettighedsperspektiv”,	hvilket	bunder	 i	et	patriarkalsk	syn	på	 forholdet	 imellem	kvinder	og	

mænd.58		Kvinder,	 som	udsættes	 for	 kontinuerligt	 samlivsrelateret	 vold,	 vil	 typisk	 opleve	 at	

blive	 systematisk	 devalueret	 eller	 blive	 udsat	 for	 en	 kontrol,	 som	 hindrer	 deres	 frie	

livsudfoldelse.59	Volden	 fastholder	 kvinderne	 i	 en	 underordnet	 rolle	 både	 i	 hjemmet	 og	 i	

samfundet,	og	eliminerer	således	deres	mulighed	 for	at	nyde	rettigheder	og	 friheder	på	 lige	

fod	med	mænd.60		

	

3.1	Voldsspiralen	

Eva	 Lundgren,	 professor	 i	 sociologi,	 har	 udviklet	 teorien	 ”voldsspiralen”,	 som	 er	 udbredt	 i	

arbejdet	med	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer.	6162	Teorien	sætter	fokus	på	volden	som	en	

proces,	der	er	kendetegnet	ved,	at	volden	normaliseres	både	 for	den,	der	udøver	volden,	og	

for	den	 forurettede.63	Volden	opstår	 langsomt	men	eskalerer	over	 tid	både	 i	hyppighed	og	 i	

karakter.64	Volden	 opleves	 på	 denne	 måde	 som	 en	 naturlig	 del	 af	 hverdagslivet,	 og	 ifølge	

Lundgren	 udvikler	 den	 voldsudøvende	 såkaldte	 ”kontrolstrategier”,	 mens	 den	 voldsramte	

udvikler	 ”tilpasningsstrategier”.65	Netop	 denne	 voldsproces	 gør	 det	 svært	 for	 både	 ofret	 og	

voldsudøveren	 at	 bryde	 det	 voldelige	 forhold. 66 	Samfundets	 reaktion	 og	 hjælp	 i	 den	

henseende	synes	derfor	ekstra	vigtig.	

																																																								
55	En	sådan	form	for	vold	kaldes	ofte	”materiel	vold”.	
56	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	48	
57	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	48	
58	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	-	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	169		
59	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	317	
60	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	519		
61	Lundgren,	The	Process	of	Normalising	Violence,	s.	7-9	
62	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	9	
63	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	54	
64	Lundgren,	The	Process	of	Normalising	Violence,	s.	7-9	
65	Lundgren,	The	Process	of	Normalising	Violence,	s.	7-9	
66	Lundgren,	The	Process	of	Normalising	Violence,	s.	34	
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4.	Istanbulkonventionen	
4.1	Baggrund	

Efter	 beslutning	 fra	 Europarådets	 Ministerkomité	 blev	 der	 i	 2006	 gennemført	 en	

undersøgelse	af,	om	der	var	behov	for	et	 juridisk	instrument	til	 forebyggelse	af	partnervold.	

Undersøgelsen	 konkluderede,	 at	 der	 fandtes	 et	 sådan	 behov.67	På	 den	 baggrund	 besluttede	

Stedfortræderkomiteen	i	december	2008	at	nedsætte	en	ad	hoc-komité,	som	havde	til	opgave	

at	udarbejde	et	 juridisk	 instrument	 til	 forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	

vold	 i	 hjemmet,	 herunder	 beskyttelse	 af	 ofrene	 og	 retsforfølgning	 af	 gerningspersonerne.68	

Istanbulkonventionen	 udspringer	 af	 denne	 komités	 arbejde.	 Central	 for	 udarbejdelsen	 af	

konventionen	 har	 ligeledes	 været	 FN’s	 rapport	 fra	 2008	 om	 god	 praksis	 i	 lovgivningen	 om	

vold	mod	kvinder.69	

	

Ministerkomiteen	 vedtog	 i	 april	 2011	 Istanbulkonventionen,	 som	 blev	 åbnet	 for	

undertegnelse	i	maj	samme	år.	Konventionen	trådte	i	kraft	1.	august	2014	efter	undertegnelse	

fra	 ti	parter.	Per	30.	 juni	2016	har	42	stater	undertegnet	konventionen,	mens	22	stater	har	

ratificeret	 den. 70 	Konventionen	 er	 ledsaget	 af	 en	 forklarende	 rapport,	 den	 såkaldte	

”Explanatory	 Report	 to	 the	 Council	 of	 Europe	 Convention	 on	 preventing	 and	 combating	

violence	against	women	and	domestic	violence”71.	

	

	
	
	
	

																																																								
67	Justitsministeriets	notat,	s.	1	
68	Justitsministeriets	notat,	s.	1	
69	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women.	Report	of	the	expert	group	
meeting	
70	Følgende	stater	har	per	30.	juni	2016	ratificeret	Istanbulkonventionen:	Albanien,	Andorra,	Belgien,	
Bosnien-Herzegovina,	Danmark,	Finland,	Frankrig,	Holland,	Italien,	Malta,	Monaco,	Montenegro,	Polen,	
Portugal,	Rumænien,	San	Marino,	Serbien,	Slovenien,	Spanien,	Sverige,	Tyrkiet	og	Østrig.	
71	Council	of	Europe,	Explanatory	Report	to	the	Council	of	Europe	Convention	on	preventing	and	combating	
violence	against	women	and	domestic	violence	(herefter	Den	Forklarende	Rapport)	
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4.2	Indhold	

For	 overblikkets	 skyld	 redegøres	 der	 i	 det	 følgende	 afsnit	 kort	 for	 indholdet	 af	

Istanbulkonventionens	81	artikler,	som	er	fordelt	på	12	kapitler:			

	

	
Kapitel	 I	 (artikel	 1-6)	 definerer	 centrale	 begreber	 og	 indeholder	 bestemmelser	 om	

konventionens	 formål,	 anvendelsesområde	 og	 grundlæggende	 rettigheder.	

Konventionen	har	som	sit	hovedformål	at	beskytte	kvinder	mod	alle	former	for	vold	og	

forebygge,	retsforfølge	og	udrydde	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet	samt	alle	former	

for	diskrimination	af	kvinder.	

	

Kapitel	II		(artikel	7-11)	omhandler	integrerede	politikker	og	dataindsamling,	herunder	

blandt	andet	inddragelse	af	ikke-statslige	organisationer,	udpegning	af	et	koordinerende	

organ	samt	forskning.	

	

Kapitel	 III	 (artikel	 12-17)	 indeholder	 bestemmelser	 om	 forebyggelse	 af	 vold	 mod	

kvinder.	Der	pålægges	parterne	generelle	såvel	som	specifikke	forpligtelser	blandt	andet	

i	form	af	bevidstgørelseskampagner,	uddannelse	af	fagfolk,	undervisning	af	børn	og	unge	

samt	forebyggende	foranstaltninger	i	relation	til	gerningspersoner.	

	

Kapitel	 IV	 (artikel	 18-28)	 vedrører	 beskyttelse	 af	 og	 støtte	 til	 ofre	 for	 den	 i	

konventionen	 omhandlede	 vold.	 Staterne	 forpligtes	 til	 udbyde	 støttetilbud	 i	 form	 af	

bistand,	 krisecentre	 og	 telefonrådgivning	 samt	 til	 at	 informere	 ofre	 om	 disse	 tilbud.	

Kapitlet	omhandler	tillige	beskyttelse	af	og	støtte	til	berørte	børn	samt	forpligtelser	for	

staterne	til	at	fremme	anmeldelse	af	den	omhandlede	type	vold.		

	

Kapitel	V	(artikel	29-48)	indeholder	konventionens	materielle	bestemmelser.	Staterne	

forpligtes	 til	 at	 kriminalisere	 blandt	 andet	 fysisk,	 psykisk	 og	 seksuel	 vold,	

tvangsægteskab,	 skamfering	 af	 kvindelige	 kønsdele,	 tvangsabort-	 og	 sterilisation	 samt	

seksuel	chikane.	Hertil	indeholder	kapitlet	bestemmelser	om	jurisdiktion,	sanktioner	og	

skærpende	omstændigheder.	Artikel	42	og	43	omhandler	uacceptabel	retfærdiggørelse	

af	kriminalitet,	herunder	æresrelateret	kriminalitet	samt	kriminalitet,	der	udspringer	af	

et	eksisterende	forhold	imellem	gerningsperson	og	offer.		
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Kapitel	 VI	 (artikel	 49-58)	 angår	 efterforskning,	 retsforfølgning,	 retspleje	 og	

beskyttelsesforanstaltninger.	 Kapitlet	 indeholder	 blandt	 andet	 bestemmelser	 om	

risikovurdering	og	risikostyring,	tilhold,	bortvisning,	forældelse	og	retshjælp.		

	

Kapitel	 VII	 (artikel	 59-61)	 omhandler	 ind-	 og	 udvandring	 samt	 asyl,	 herunder	

opholdsstatus,	kønsbaserede	asylansøgninger	og	forbud	mod	tilbagesendelse.		

	

Kapitel	VIII	(artikel	62-65)	regulerer	det	internationale	samarbejde	med	henblik	på	at	

opnå	og	bevare	ensartet	og	gensidig	lovgivning.	Staterne	forpligtes	i	den	forbindelse	til	

at	foretage	nødvendige	foranstaltninger	vedrørende	personer	i	fare.		

	

Kapitel	 IX	 (artikel	 66-70)	 omhandler	 overvågningsmekanismer.	 Kapitlet	 indeholder	

bestemmelser	 om	 oprettelse	 af	 en	 ekspertgruppe	 (GREVIO)	 og	 dennes	 virke.	

Ekspertgruppen	har	 blandt	 andet	 til	 opgave	 at	 overvåge	parternes	 implementering	 og	

overholdelse	af	konventionen.	Til	artikel	66	knytter	sig	endvidere	et	bilag	om	privilegier	

og	immuniteter	for	medlemmerne	af	GREVIO.			

	

Kapitel	 X	 (artikel	 71)	 vedrører	 forholdet	 til	 andre	 internationale	 instrumenter	 og	

bestemmer,	at	konventionen	ikke	påvirker	andre	internationale	instrumenter,	herunder	

parternes	mulighed	for	at	indgå	øvrige	bilaterale	eller	multilaterale	aftaler	på	området,	

så	længe	disse	blot	supplerer	eller	styrker	de	i	konventionen	indeholdte	principper.		

	

Kapitel	XI	(artikel.	72)	regulerer	eventuelle	forslag	til	ændringer	af	konventionen.		

	

Kapitel	 XII	 (artikel	 73-81)	 indeholder	 konventionens	 afsluttende	 bestemmelser	 om	

blandt	 andet	 virkning,	 konfliktløsning,	 undertegnelse	 og	 ikrafttræden,	 tiltrædelse	 og	

anvendelsesområde.	 Kapitlet	 muliggør	 endvidere,	 at	 staterne	 kan	 tage	 forbehold	 for	

visse	af	konventionens	bestemmelser.72	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
72	Justitsministeriets	notat	
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4.3	Forbehold	og	lovændring	forud	for	Danmarks	ratificering	

På	baggrund	af	Justitsministeriets	notat	om	lovgivningsmæssige	konsekvenser	ved	Danmarks	

ratificering	 af	 Istanbulkonventionen	 har	Danmark,	 som	 tidligere	 nævnt,	 taget	 forbehold	 for	

tre	af	konventionens	bestemmelser.73	74	På	baggrund	af	samme	notat	vedtog	Folketinget	også	

en	nødvendig	ændring	i	straffeloven.	Danmark	har	således	i	medfør	af	konventionens	artikel	

78,	stk.	3	taget	forbehold	for	at	benytte	ikke-strafferetlige	sanktioner	i	stedet	for	strafferetlige	

sanktioner	for	den	i	artikel	34	nævnte	adfærd	(stalking).	Forbeholdet	er	taget	med	henblik	på	

anvendelse	 af	 Lov	 om	 tilhold,	 opholdsforbud	 og	 bortvisning75	i	 sager	 om	 stalking.	 Desuden	

har	Danmark	i	medfør	af	artikel	78,	stk.	2	taget	forbehold	for	anvendelsen	af	konventionens	

artikel	 44,	 stk.	 3	 om	 afskaffelse	 af	 krav	 om	 dobbelt	 strafbarhed	 i	 sager	 om	 seksuel	 vold,	

herunder	 voldtægt,	 begået	 over	 for	 voksne,	 og	 i	 sager	 om	 tvangsægteskab,	 tvangsabort	 og	

tvangssterilisation,	 jf.	konventionens	artikel	36,	37	og	39.	Endelig	har	Danmark,	 i	medfør	af	

konventionens	artikel	77,	 taget	et	 territorialt	 forbehold,	hvorefter	konventionen	 ikke	 finder	

anvendelse	på	Færøerne	og	i	Grønland.	Foruden	de	ovennævnte	forbehold	vedtog	Folketinget	

en	ændring	i	straffeloven,	som	udskyder	tidspunktet	for	forældelse	af	strafansvaret	for	ulovlig	

tvang	 i	 forbindelse	 med	 indgåelse	 af	 ægteskab	 og	 for	 legemsangreb	 i	 form	 af	 abort	 eller	

sterilisation	uden	samtykke.76		

	

Ovennævnte	forbehold	og	lovændring	udgjorde	Justitsministeriets	eneste	anbefalinger	forud	

for	en	eventuel	ratificering.	Herudover	fandtes	den	gældende	danske	lovgivning	at	opfylde	de	

forpligtelser,	 der	 er	 indeholdt	 i	 konventionen.	 På	 baggrund	 af	 Justitsministeriets	 notat	 er	

Istanbulkonventionen	 i	 dag	 således	 implementeret	 i	 dansk	 ret	 med	 de	 heraf	 følgende	

forpligtelser.	

	

	
	
	
	
	
	

																																																								
73	Danmark	har	taget	forbehold	for	følgende	artikler	i	Istanbulkonventionen:	artikel	34,	artikel	44,	stk.	3	og	
artikel	77.	
74	Justitsministeriets	notat	
75	Lov	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning	
76	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	31	



	
20	

5.	Artikel	4	–	Grundlæggende	rettigheder,	ligestilling	og	ikke-
diskrimination	
	

Istanbulkonventionens	artikel	4	bærer	overskriften	 ”Grundlæggende	 rettigheder,	 ligestilling	

og	 ikke-diskrimination”.	 Konventionens	menneskeretlige	 aspekt	 kommer	 til	 udtryk	 i	 denne	

bestemmelse,	som	forpligter	de	kontraherende	parter	til	at	fremme	og	beskytte	retten	for	alle	

mennesker,	 i	 særdeleshed	 for	 kvinder,	 til	 at	 leve	 uden	 vold	 både	 i	 den	 offentlige	 og	 i	 den	

private	sfære.77	Idet	kvinder	i	overvejende	grad	udsættes	for	kønsbaseret	vold78,	er	artikel	4	

ifølge	den	forklarende	rapport	fundet	vigtig	at	medtage	i	konventionen.	Følgende	afsnit	vil	på	

den	baggrund	udgøre	en	analyse	af	bestemmelsens	 formål	og	omfang	samt	en	undersøgelse	

af,	hvorvidt	den	danske	retstilstand	synes	at	implementere	bestemmelsen.	Til	brug	for	denne	

undersøgelse	foretages	en	analyse	af	publicerede	domme	om	vold	i	nære	relationer	afsagt	af	

de	danske	domstole.	

	

5.1	Analyse	

Istanbulkonventionens	artikel	4	huser	princippet	om	grundlæggende	lighed	imellem	kvinder	

og	mænd.	Retten	til	ikke	at	blive	udsat	for	vold	er	forbundet	med	staternes	forpligtelse	til	at	

sikre	lige	muligheder	for	kvinder	og	mænd	til	at	udøve	civile,	politiske,	økonomiske,	sociale	og	

kulturelle	rettigheder.	Det	bemærkes	hertil,	at	disse	rettigheder	ikke	kun	er	fastsat	igennem	

Istanbulkonventionen	 men	 også	 i	 EMRK,	 Det	 Europæiske	 Sociale	 Charter	 og	 i	

Kvindekonventionen.	I	medfør	af	Istanbulkonventionens	artikel	4	er	de	kontraherende	parter	

forpligtet	 til	 at	 fordømme	og	 forebygge	alle	 former	 for	diskrimination,	herunder	 indarbejde	

princippet	om	lighed	i	lovgivningen,	ligesom	princippet	også	skal	realiseres	i	praksis.	Således	

skal	 diskrimination	 af	 kvinder	 forbydes,	 og	 enhver	 diskriminerende	 lov	 eller	 praksis	

ophæves.79		

	

Det	anføres	i	den	forklarende	rapport,	at	diskrimination	mod	kvinder	medfører	grobund	for	

tolerance	over	for	vold	mod	kvinder.	Dertil	anføres	det	endvidere,	at	alle	foranstaltninger,	der	

træffes	 med	 henblik	 på	 at	 bekæmpe	 og	 forebygge	 vold	 mod	 kvinder,	 skal	 fremme	 lighed	

																																																								
77	Istanbulkonventionen,	artikel	4,	stk.	1	
78	Den	Forklarende	Rapport,	s.	9	
79	Istanbulkonventionen,	artikel	4,	stk.	2	
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imellem	kvinder	og	mænd,	 idet	kun	materiel	 lighed	vil	 forhindre	 fremtidig	vold.80	Ydermere	

henviser	rapporten	til,	at	EMD	i	sin	praksis	har	fastslået,	at	kønsbaseret	vold,	 inklusiv	vold	i	

nære	 relationer,	 udgør	 en	 form	 for	 diskrimination,	 idet	 kvinder	 rammes	 uforholdsmæssigt	

hårdt.81	De	kontraherende	parter	er	ifølge	den	forklarende	rapport	forpligtet	til	at	fordømme	

diskrimination	på	områder	udover	rammerne	af	konventionen.82	

	

På	trods	af	artikel	4’s	omfangsrige	forpligtelser	medfører	bestemmelsen	ingen	nye	rettigheder	

men	 klarlægger	 blot	 allerede	 eksisterende	 menneskerettigheder. 83 	Disse	

menneskerettigheder	 fremgår,	 som	 tidligere	 beskrevet,	 blandt	 andet	 af	 EMRK	 og	

Kvindekonventionen.	 Artikel	 4	 i	 Istanbulkonventionen	 er	 som	 nævnt	 vidtrækkende	 og	

rummer	nogle	overordnede	forpligtelser,	som	de	kontraherende	parter	kan	opfylde	på	meget	

forskellig	vis.		

	

5.1.1	Den	danske	retstilstand	

Som	 ligeledes	 anført	 af	 Justitsministeriet,84	kan	 det	 –	 i	 relation	 til	 Danmarks	 opfyldelse	 af	

ovennævnte	forpligtelser	–	påpeges,	at	princippet	om	ligestilling	blandt	andet	er	indarbejdet	i	

den	danske	lov	om	ligestilling	af	kvinder	og	mænd.85	Lovens	formål	er	at	fremme	ligestilling	

imellem	kvinder	og	mænd,	herunder	lige	integration,	lige	indflydelse	og	lige	muligheder	i	alle	

samfundets	funktioner	med	udgangspunkt	i	kvinder	og	mænds	lige	værd.86	Lovens	formål	er	

desuden	 at	 modvirke	 direkte	 og	 indirekte	 forskelsbehandling	 på	 grund	 af	 køn	 samt	 at	

modvirke	 chikane	 og	 sexchikane.87	At	 alle	 er	 lige	 for	 loven,	 og	 således	 har	 ret	 til	 samme	

beskyttelse	og	respekt	 for	menneskerettighederne,	er	et	grundlæggende	princip	 i	dansk	ret.	

Herudover	 følger	 det	 af	 lighedsgrundsætningen	 inden	 for	 den	 offentlige	 forvaltning,	 at	

væsentligt	 lige	 forhold	 skal	 behandles	 lige	 i	 retlig	 henseende.88	Som	 følge	 af	 Danmarks	

inkorporering	 af	 EMRK	 skal	 nydelsen	 af	 de	 i	 denne	 konventionen	 anerkendte	 rettigheder	

desuden	 sikres	 uden	 hensyn	 til	 køn,	 race,	 farve,	 sprog,	 religion,	 politisk	 eller	 anden	
																																																								
80	Den	Forklarende	Rapport,	s.	9	
81	Den	Forklarende	Rapport,	s.	9	
82	Den	forklarende	rapport,	s.	10	
83	Den	Forklarende	Rapport,	s.	9	
84	Justitsministeriets	notat	
85	Ligestillingsloven	
86	Ligestillingsloven,	§	1	
87	Ligestillingsloven,	§	1	
88	Justitsministeriets	notat,	s.	7	
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overbevisning,	 national	 eller	 social	 oprindelse,	 tilhørighed	 til	 et	 nationalt	 mindretal,	

formueforhold,	 fødsel	 eller	 ethvert	 andet	 forhold.89	Endelig	 følger	 det	 af	 artikel	 21	 i	 EU’s	

Charter	om	grundlæggende	rettigheder,	at	enhver	 forskelsbehandling	på	grund	af	køn,	race,	

farve,	 etnisk	eller	 social	 oprindelse,	 genetiske	anlæg,	 sprog,	 religion	eller	 tro,	politiske	eller	

andre	 anskuelser,	 tilhørsforhold	 til	 et	 nationalt	mindretal,	 formueforhold,	 fødsel,	 handicap,	

alder,	seksuel	orientering	eller	ethvert	andet	forhold	er	forbudt.90	Charteret	er	i	forlængelse	af	

Lissabontraktatens	ikrafttræden	i	december	2009	bindende	på	traktatniveau.91	

	

På	baggrund	af	ovenstående	kan	det	konkluderes,	at	Danmark	i	høj	grad,	og	allerede	forud	for	

ratificeringen	 af	 Istanbulkonventionen,	 imødekom	 Istanbulkonventionens	 forpligtelser	 i	

henhold	 til	 artikel	 4,	 herunder	 ved	 at	 have	 indarbejdet	 de	 ovennævnte	 principper,	 som	

udspringer	af	bestemmelsen.	 Justitsministeriet	konkluderede	da	også	 i	 sit	notat,	at	artikel	4	

ikke	havde	nogen	 lovgivningsmæssige	 konsekvenser	 i	 relation	 til	 den	danske	 retstilstand.92	

Det	 fremgår	 imidlertid	 ikke	 af	 Justitsministeriets	 notat,	 hvorvidt	ministeriet	 også	 har	 taget	

stilling	 til,	 om	 den	 danske	 retspraksis	 ligeledes	 afspejler	 princippet	 om	 ligestilling	 imellem	

kvinder	og	mænd.		

	

Artikel	 4,	 stk.	 2	 forpligter	 blandt	 andet	 parterne	 til	 at	 ophæve	 enhver	 lov	 og	 praksis,	 som	

diskriminerer	 kvinder.	 Den	 forklarende	 rapport	 anfører,	 som	 nævnt	 oven	 for,	 at	 materiel	

lighed	er	en	forudsætning	for	at	undgå	fremtidig	vold	mod	kvinder.	Hertil	understreges	det	i	

rapporten,	 at	 det	 ofte	 vil	 være	 utilstrækkeligt	 blot	 at	 forankre	 princippet	 om	 lighed	 i	

lovgivningen,	og	at	praktiske	foranstaltninger	er	nødvendige	for	at	 implementere	princippet	

på	 en	meningsfuld	måde.93	Det	 er	 således	 afgørende	 for	 at	 opnå	 lighed	mellem	kønnene,	 at	

princippet	 ikke	kun	er	 indarbejdet	 i	 lovgivningen,	men	at	det	også	kommer	 til	udtryk	 i	den	

måde	vi	 anvender	 lovgivningen.	 Fokus	på	praksis	 synes,	 specielt	 i	Danmark,	 også	naturlig	 i	

forlængelse	 af	 de	 seneste	 års	 store	 fokus	 på	 ligestilling.	 Direkte	 diskriminerede	 lovgivning	

synes	 ikke	 længere	 at	 forekomme	 i	Danmark,	 ligesom	der	 også	 i	 dansk	 sammenhæng	 i	 høj	

																																																								
89	EMRK,	artikel	14		
90	Den	Europæiske	Unions	charter	om	grundlæggende	rettigheder	
91	Justitsministeriets	notat,	s.	7	
92	Justitsministeriets	notat,	s.	7	
93	Den	Forklarende	Rapport,	s.	9	
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grad	er	gjort	op	med	indirekte	diskriminerede	lovgivning.	Nærværende	analyse	vil	imidlertid	

undersøge,	om	der	i	dansk	ret	fortsat	findes	(indirekte)	diskriminerende	praksis.		

	

Indledningsvis	er	det	værd	at	holde	sig	diskriminationsbegrebet	for	øje.	Diskrimination	som	

begreb	 betegner	 i	 reglen	 den	 ulovlige	 forskelsbehandling.	 Forskelsbehandling	 kan	 således	

både	 være	 lovlig	 og	 ulovlig.94	En	 forskelsbehandling	 er	 lovlig	 for	 det	 tilfælde,	 at	 den	 er	

begrundet	 i	 saglige	 hensyn.95	Dette	 gør	 sig	 for	 eksempel	 gældende	 for	 forbuddet	mod	 som	

vidne	 i	 de	 danske	 retssale	 at	 bære	 en	 beklædningsgenstand,	 som	 skjuler	 ansigtet.96	Dette	

forbud	 rammer	 fortrinsvis	muslimske	 kvinder,	men	 er	 udformet	 således,	 at	 det	 gælder	 for	

enhver.	 Derudover	 er	 forbuddet	 begrundet	 i	 bevisumiddelbarhedsprincippet97	og	 dermed	

sagligt.98	Forbuddet	 er	 derfor	 udtryk	 for	 en	 lovlig	 forskelsbehandling.	 I	 henhold	 til	 EMD’s	

praksis	 findes	 diskrimination,	 det	 vil	 sige	 ulovlig	 forskelsbehandling,	 både	 i	 direkte	 og	

indirekte	form.	Direkte	diskrimination	foreligger,	når	en	person	på	grund	af	for	eksempel	køn	

(eller	 et	 andet	usagligt	 kriterium)	behandles	 ringere,	 end	en	anden	person	bliver,	 er	blevet	

eller	ville	blive	i	en	tilsvarende	situation.	Heroverfor	foreligger	der	indirekte	diskrimination,	

når	 en	 tilsyneladende	neutral	 bestemmelse,	 et	 kriterium	eller	 en	praksis	 stiller	 personer	 af	

eksempelvis	det	ene	køn	ringere	end	personer	af	det	andet	køn.99	Indirekte	diskrimination	er	

dermed	noget	sværere	at	 identificere	end	direkte	diskrimination,	men	er	 ikke	desto	mindre	

ulovlig	 samt	 hæmmende	 for	 et	 samfund,	 og	 for	 det	 individ	 eller	 den	 gruppe,	 som	 bliver	

diskrimineret.			

	

I	 2002	 blev	 strafferammerne	 i	 straffelovens	 voldsbestemmelser,	 §§	 244,	 245	 og	 246,	

skærpet. 100 	Strafferammerne	 går	 nu	 op	 til	 henholdsvis	 tre,	 seks	 og	 ti	 års	 fængsel.	

Skærpelserne	 havde	 blandt	 andet	 til	 formål	 at	 ændre	 strafniveauet	 i	 sager	 om	 vold	 mod	

kvinder	 i	 nære	 relationer,	 således	 at	 strafniveauet	 i	 højere	 grad	 afspejlede	 den	 krænkelse,	

																																																								
94	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	509	
95	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	511	
96	Retsplejeloven,	§	168		
97	Princippet	indebærer,	at	vidner	føres	direkte	for	retten,	så	dommeren	ved	at	se	og	høre	vidnerne	har	
bedst	mulighed	for	at	danne	sig	det	rette	indtryk	af	sagen,	samt	stille	eventuelle	opklarende	spørgsmål,	
hvorved	mængden	af	fejlkilder	og	usikkerhedsmomenter	mindskes.		
98	Bemærkninger	til	Forslag	til	Lov	om	ændring	af	straffeloven	og	retsplejeloven		
99	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	515f	
100	Lov	om	ændring	af	straffeloven,	retsplejeloven	og	færdselsloven	
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som	ofret	havde	været	udsat	for.101	Det	blev	i	forbindelse	med	lovforslaget	særligt	fremhævet,	

at	 hensigten	 med	 strafskærpelserne	 ikke	 var,	 at	 disse	 skulle	 resultere	 i	 en	 øget	 brug	 af	

betingede	 domme.102	De	 vidde	 strafferammer	 afspejler,	 at	 vold	 kan	 forekomme	 i	 mange	

afskygninger;	 lige	 fra	 bagatelagtig	 vold	 til	 grov	 vold	med	 døden	 til	 følge.103	Inden	 for	 disse	

rammer	 fastsættes	 straffen	 under	 hensyn	 til	 de	 konkrete	 omstændigheder.	 Ifølge	

straffelovens	§	80	skal	der	ved	straffens	 fastsættelse,	under	hensyntagen	til	ensartetheden	 i	

retsanvendelsen,	 lægges	 vægt	 på	 lovovertrædelsens	 grovhed	 og	 på	 oplysninger	 om	

gerningspersonen.	Ensartethed	 i	 retsanvendelsen	udgør	et	hovedhensyn,	 som	også	 følger	af	

de	 almindelige	 principper	 om	 lighed	 og	 forudsigelighed. 104 	Ved	 vurderingen	 af	

lovovertrædelsens	 grovhed	 skal	 der	 tages	 hensyn	 til	 den	med	 lovovertrædelsen	 forbundne	

skade,	fare	og	krænkelse	samt	til,	hvad	gerningspersonen	indså	eller	burde	have	indset	herom.	

Ved	 vurderingen	 af	 oplysninger	 om	 gerningspersonen	 skal	 der	 tages	 hensyn	 til	 dennes	

almindelige	personlige	og	sociale	forhold,	dennes	forhold	før	og	efter	gerningen	samt	dennes	

bevæggrunde	til	gerningen.105		

	

Af	straffelovens	§	82	fremgår	en	ikke-udtømmende	liste	over	omstændigheder,	der,	inden	for	

forbrydelsens	 strafferamme,	 skal	 indgå	 som	 formildende	 omstændighed	 ved	

straffastsættelsen.106	Som	formildende	omstændighed	af	betydning	for	sager	om	vold	i	nære	

relationer	 kan	blandt	 andet	 fremhæves,	 ”[…]	at	gerningen	er	udført	 i	en	oprørt	sindstilstand,	

der	 er	 fremkaldt	 af	 forurettede	 ved	 et	 uretmæssigt	 angreb	 eller	 en	 grov	 fornærmelse”,	 jf.	

straffelovens	§	82,	nr.	5.	Forarbejderne	til	§	82,	nr.	5	er	næsten	 indholdsløse,	og	der	kan	da	

også	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvilke	”uretmæssige	angreb”	bestemmelsen	sigter	på,	når	der	

henses	til	henholdsvis	straffelovens	§§	13	og	14,	hvorefter	nødværge-	og	nødretshandlinger	

er	 straffrie.	 Hertil	 kommer,	 at	 gerninger,	 der	 grænser	 til	 at	 være	 omfattet	 af	 en	

straffrihedsgrund,	 er	 omfattet	 af	 straffelovens	 §	 82,	 nr.	 3.	 Herudover	 udgør	 det	 en	

formildende	omstændighed,	”[…]	at	gerningen	er	begået	under	indflydelse	af	stærk	medfølelse	

eller	 sindsbevægelse,	 eller	 der	 foreligger	 andre	 særlige	 oplysninger	 om	 gerningsmandens	

																																																								
101	Lovforslagets	almindelig	bemærkninger,	pkt.	2.2.3	(lov	380/2002)	
102	Lovforslagets	almindelig	bemærkninger,	pkt.	1.2.	(lov	380/2002)	
103	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes,	s.	169	
104	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes,	s.	171	
105	Straffeloven,	§	80,	stk.	2		
106	Muligheden	for	at	gå	under	den	foreskrevne	strafferamme,	og	e.o.	lade	straffen	bortfalde,	reguleres	i	
straffelovens	§	83.		
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sindstilstand	eller	omstændighederne	ved	gerningen”,	 jf.	 straffelovens	 §	 82,	 nr.	 7.	 Heller	 ikke	

her	 bidrager	 forarbejderne	 til	 straffeloven	 med	 en	 fortolkningsvejledning.	 Ifølge	

straffelovskommentaren	 sigter	 bestemmelsen	 dog	 navnlig	 på	 forsætlige	 drab	 begået	 i	

affekttilstand,	 typisk	 jalousidrab	 eller	 drab	 i	 familieforhold	 samt	 på	 sager,	 hvor	

gerningspersonen	var	sjælelig	uligevægtig	som	følge	af	selvforskyldt	beruselse.107	

	

Der	 findes	 i	 dansk	 ret	 en	 tendens	 til,	 at	 domstolene	 ved	 straffastsættelsen	 i	 sager	 om	

samlivsrelateret	vold,	i	formildende	retning	lægger	afgørende	vægt	på,	at	der	forud	for	volden	

har	været	uoverensstemmelser	 imellem	parterne,	og	at	gerningspersonen	har	befundet	sig	 i	

en	 oprørt	 sindstilstand,	 hvilket	 synes	 at	 være	 i	 tråd	 med	 §	 82,	 nr.	 7,	 jf.	 ovenfor.	 Efter	

anmodning	 fra	 	 Justitsministeriet	 fremkom	 Rigsadvokaten	 i	 2008	 med	 en	 redegørelse	 om	

straffene	i	sager	om	samlivsrelateret	vold,	drab	og	drabsforsøg.108	Formålet	med	redegørelsen	

var	 at	 vurdere	 strafniveauet	 i	 sager	 om	 vold	 i	 nære	 relationer	 sammenlignet	 med	

strafniveauet	i	sager	om	tilsvarende	vold	i	andre	relationer.109	

	

Udgangspunktet	 for	 redegørelsen	 var	 Rigsadvokatens	 gennemgang	 af	 i	 alt	 137	 domme,	

herunder	67	byretsdomme	og	70	landsretsdomme,	som	alle	vedrører	samlivsrelateret	vold.	Af	

redegørelsen	 fremgår	 det,	 at	 straffe	 fastsættes	 på	 baggrund	 af	 en	 samlet	 vurdering	 af	 de	

tilstedeværende	 momenter,	 hvilket	 også	 er	 i	 tråd	 med	 de	 oven	 for	 nævnte	 principper	 for	

straffastsættelsen.	 Herudover	 fremgår	 det	 også	 af	 redegørelsen,	 at	 domstolene	 ved	

straffastsættelsen	samt	ved	vurderingen	af,	om	straffen	skal	være	betinget,	typisk	lægger	vægt	

på	 følgende	 momenter;	 voldens	 karakter,	 optakten	 til	 volden,	 herunder	 om	 parterne	 har	

skændtes	eller	om	forurettede	har	optrådt	provokerende,	forholdet	imellem	parterne	i	øvrigt	

samt	 tiltaltes	personlige	 forhold.	Det	 anføres	 endvidere	 i	 redegørelsen,	 at	både	 skænderier,	

herunder	 også	 længerevarende	 uoverensstemmelser,	 provokationer	 samt	 forudgående	

håndgemæng	 og	 vold	 fra	 forurettedes	 side	 spiller	 ind	 som	 formildende	 faktorer	 ved	

straffastsættelsen.110	Et	yderligere	moment,	som	indgår	ved	straffastsættelsen	i	flere	sager,	er,	

																																																								
107	Jensen,	Kommenteret	straffelov.	Almindelig	del,	s.	488	
108	Rigsadvokaten,	Redegørelse	om	straffene	i	sager	om	samlivsrelateret	vold,	drab	og	drabsforsøg,	j.nr.	RA-
2007-609-0088.	(herefter	Rigsadvokatens	redegørelse)	
109	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	3	
110	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	29	
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om	 forholdet	 imellem	 parterne	 stadig	 består	 eller	 er	 genoptaget. 111 	Det	 fremgår	 af	

redegørelsen,	at	baggrunden	for	dette	synspunkt	formentlig	er,	at	en	meget	hård	strafferetlig	

bedømmelse	 kan	 forekomme	 mindre	 nødvendig,	 når	 parterne	 trods	 volden	 har	 ønsket	 at	

bevare	 parforholdet.112	Det	 fremgår	 ydermere,	 at	 det	 i	 et	 mindre	 antal	 af	 de	 undersøgte	

domme	 udtrykkeligt	 er	 nævnt,	 at	 der	 er	 tale	 om	 samlivsrelateret	 vold.	 Denne	 formulering	

antyder,	at	det	ved	straffastsættelsen	i	sig	selv	er	tillagt	en	afgørende	betydning	i	formildende	

retning,	at	der	er	tale	om	samlivsrelateret	vold.113	Nedenstående	afgørelser	udgør	eksempler	

på	 ovennævnte	 praksis,	 hvorefter	 samlivsrelateret	 vold	 ofte	 bedømmes	 mildere	 end	 vold	

udøvet	i	andre	relationer.	

	

TfK2012.546.114	Tiltalte	blev	af	byretten	fundet	skyldig	i	overtrædelse	af	straffelovens	§§	244	

samt	 266	 ved	 at	 have	 tildelt	 sin	 ægtefælle,	 med	 hvem	 han	 havde	 et	 barn,	 et	 slag	 med	 en	

træhammer	 samt	 for	 at	 have	 truet	 hende	med	 en	 køkkenkniv.	 Forurettede	 og	 dennes	mor	

forklarede	i	retten,	at	tiltalte	umotiveret	havde	indledt	et	skænderi,	i	hvilken	forlængelse	han	

udøvede	volden	mod	 forurettede.	Byretten	 idømte	 tiltalte	en	betinget	dom	på	60	dage	med	

vilkår	 om	 samfundstjeneste.	Ved	 strafudmålingen	 lagde	 retten	 i	 formildende	 retning	blandt	

andet	 vægt	 på,	 at	 volden	 var	 udøvet	 i	 forbindelse	 med	 et	 skænderi	 imellem	 parterne.	

Landsretten	 nedsatte	 dommen	 til	 30	 dage	 ”[…]	 henset	 til	 karakteren	 af	 den	 udøvede	 vold,	

herunder	 at	 forholdet	 var	 begået	 i	 forbindelse	 med	 parternes	 samlivsophævelse	 og	 i	 den	

forbindelse	 diskussioner	 vedrørende	 deres	 fælles	 barn	 […]”.	 Straffen	 blev	 herudover	 gjort	

betinget	alene	med	vilkår	om	straffri	vandel	i	prøvetiden.		

	

TfK2012.246.115	Sagen	 angik	 et	 frasepareret	 par	 med	 børn.	 Kvinden,	 som	 havde	 været	 på	

ferie,	 blev	 uden	 forudgående	 aftale	 hentet	 i	 lufthavnen	 af	 sin	 tidligere	 partner,	 som	 havde	

medbragt	 blomster	 samt	 deres	 fælles	 barn	 på	 otte	 år.	 	 Tiltalte	 ”afhørte”	 under	 hjemturen	

kvinden	 om	 hendes	 privatliv.	 Da	 kvinden	 medgav	 at	 have	 mødt	 en	 ny	 mand,	 tildelte	 han	

hende	adskillige	slag	i	ansigtet	og	rev	hende	i	håret.	Kvinden	forklarede	i	retten,	at	tiltalte	ikke	

kunne	 acceptere,	 at	 hun	 var	 flyttet	 fra	 ham.	 Byretten	 idømte	 tiltalte	 30	 dages	 ubetinget	

																																																								
111	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	31	
112	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	29	
113	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	29	
114	Ø.L.D.	22.	februar	2012	i	anke	16.	afd.	S-3073-11	
115	Ø.L.D.	7.	december	2011	i	anke	19.	afd.	S-2128-11	
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fængsel.	 Landsretten	 stadfæstede	 byrettens	 dom,	 men	 gjorde	 dog	 straffen	 betinget.	

Landsretten	 begrundede	 sin	 afgørelse	 med	 ”[…]	 at	 den	 udøvede	 vold	 må	 anses	 for	

sammenhængende	med	tiltaltes	sindstilstand	i	en	diskussion	med	sin	fraseparerede	ægtefælle,	at	

den	udøvede	vold	ikke	har	medført	skade,	og	at	tiltalte	i	øvrigt	har	gode	personlige	forhold	[…]”.	

	

U2001.1924Ø.116	Tiltalte	havde	i	 jalousi	tildelt	sin	ægtefælle	et	knytnæveslag	på	det	ene	øje,	

en	”bagvender”,	der	flækkede	forurettedes	læbe	og	tand,	ligesom	han	havde	taget	fat	i	armen	

på	hende.	Tiltalte	erkendte	sig	delvist	skyldig.	Parterne	havde	på	gerningstidspunktet	været	

gift	i	13	½	år,	men	havde	besluttet	at	lade	sig	separere,	da	forurettede	havde	mødt	en	anden	

mand.	Tiltalte	forklarede	under	sagen,	at	han	oprindeligt	gerne	ville	have	fortsat	forholdet.	I	

landsretten	 forklarede	 tiltalte	 supplerende,	 at	 der	 ikke	 var	 tale	 om	uprovokeret	 vold,	 og	 at	

forurettede	i	tiden	forud	for	episoden	flere	gange	havde	været	i	byen	uden	ham,	og	at	hun	ikke	

ville	fortælle,	hvem	hun	havde	været	sammen	med.	Den	direkte	anledning	til	voldsudøvelsen	

var,	 at	 forurettede	 fortalte,	 at	 hun	 havde	 været	 seksuelt	 sammen	 med	 to	 andre	 mænd.	

Byretten	 idømte	 tiltalte	30	dages	ubetinget	 fængsel	 for	overtrædelse	af	 straffelovens	§	244.	

Landsretten	forhøjede	straffen	til	40	dage,	men	gjorde	imidlertid	straffen	betinget	med	vilkår	

om	 samfundstjeneste	 ”[…]	 under	 henvisning	 til	 de	 foreliggende	 oplysninger	 om	 tiltaltes	 gode	

personlige	forhold	og	parternes	forklaringer	om	deres	fortsatte	meget	nære	forhold,	herunder	at	

en	genoptagelse	af	samlivet	overvejes	[...]”.	

	

Lignende	voldsudøvelser,	som	de	oven	for	beskrevne,	begået	i	en	anden	relation,	eksempelvis	

på	arbejdspladsen	eller	 i	nattelivet,	synes	efter	praksis	at	udløse	mindst	40	dages	ubetinget	

fængsel.117	Således	 kan	 der	 identificeres	 en	 vis	 uoverensstemmelse	 i	 strafniveauet	 imellem	

sager	om	vold	i	nære	relationer	og	sager	om	vold	i	andre	relationer.	I	relation	til	strafniveauet	

i	 samlivsrelaterede	 voldssager	 kan	 EMD’s	 afgørelse	 Opuz	 v.	 Turkey	 fra	 2009	 med	 fordel	

iagttages.	 EMD	 anførte	 blandt	 andet,	 at	 de	 nationale	 domstole	 i	 forbindelse	 med	

straffastsættelser	ikke	må	tillægge	det	betydning	som	formildende	omstændighed,	at	volden	

er	 begået	 i	 en	 nær	 relationer,	 hvor	 der	 kan	 være	 uoverensstemmelser	 af	 forskellig	 slags,	

																																																								
116	Ø.L.D.	2.	maj	2001	i	anke	18.	afd.	nr.	S-0300-01	
117	Baumbach,	Dansk	lov	respekterer	ikke	voldsramte	kvinder	
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ligesom	en	for	lavt	idømt	straf	ikke	er	præventiv	og	afskrækkende,	men	derimod	afspejler	en	

accept	af	vold	fra	myndighedernes	side.118	

	

I	 sager	 om	 ikke-samlivsrelateret	 vold	 er	 det	 meget	 forskelligt,	 om	 eventuelle	 forudgående	

uoverensstemmelser,	 gerningspersonens	 oprørte	 sindstilstand	 med	 videre	 tillægges	

afgørende	betydning.	Nedenstående	afgørelser	udgør	eksempler	herpå:	

	

TfK2009.869.119	Tiltalte	blev	 fundet	skyldig	 i	overtrædelse	af	 straffelovens	§	244	ved	på	vej	

hjem	fra	byen	at	have	tildelt	en	forbipasserende	to	knytnæveslag	uden	særlig	anledning	hertil.	

Parterne	 havde	 forud	 for	 hændelsen	 haft	 en	 kort	 ordveksling.	 Byretten	 idømte	 tiltalte	 40	

dages	 ubetinget	 fængsel.	 Landsretten	 stadfæstede	 dommen	 under	 henvisning	 til,	 at	 ”[…]	

voldsudøvelsen	 i	 form	 af	 2	 knytnæveslag	mod	 en	 forbipasserende	 har	 fundet	 sted	 på	 en	 gade	

midt	om	natten	uden	nogen	 rimelig	anledning,	 og	det	må	 lægges	 til	 grund,	at	 tiltalte	 var	den	

aggressive	part.	Der	er	ikke	grundlag	for	at	fastslå,	at	tiltaltes	oprørte	sindstilstand	er	fremkaldt	

af	 forurettede	 og	 dermed	 ikke	 grundlag	 for	 at	 statuere,	 at	 der	 foreligger	 formildende	

omstændigheder	efter	straffelovens	§	82,	nr.	5.	Vi	finder	på	denne	baggrund	uanset	tiltaltes	gode	

personlige	 forhold,	at	der	 ikke	er	grundlag	for	at	gøre	straffen	betinget,	heller	 ikke	med	vilkår	

om	samfundstjeneste”.	

	

TfK2015.1011.120	Tiltalte	blev	fundet	skyldig	i	overtrædelse	af	straffelovens	§	244	ved	at	have	

tildelt	 forurettede	 et	 knytnæveslag	 igennem	 en	 nedrullet	 siderude	 i	 forurettedes	 bil.	

Forurettede	 og	 tiltalte	 boede	 på	 samme	 vej,	 og	 der	 havde	 gennem	 årene	 været	 flere	

uoverensstemmelser	imellem	dem.	Forud	for	episoden	påtalte	forurettede	over	for	tiltalte,	at	

tiltalte	ikke	havde	styr	på	sine	hunde	og	i	øvrigt	burde	rydde	op	på	sin	ejendom.	Tiltalte	blev	

af	 byretten	 idømt	 40	 dages	 ubetinget	 fængsel.	 Landsretten	 stadfæstede	 dommen	med	 den	

ændring,	 at	 straffen	blev	gjort	betinget,	dog	 i	det	mindste	med	vilkår	om	samfundstjeneste.	

Tiltalte	 blev	 derudover	 pålagt	 at	 betale	 kr.	 1.900	 til	 forurettede	 for	 psykologbistand.	

Landsretten	 lagde	 i	 sin	 afgørelse	 vægt	 på	 ”[…]	 den	 forudgående	 ordveksling,	 voldens	

																																																								
118	Opuz	v.	Turkey,	pr.	168f,	170ff	og	196ff.	
119	V.L.D.	27.	august	2009	i	anke	2.	afd.	S-0600-09	
120	Ø.L.D.	1.	juli	2015	i	anke,	18.	afd.	S-3625-14	
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begrænsede	karakter	og	til	udvidelsen	af	anvendelsesområdet	for	brug	af	samfundstjeneste,	som	

er	tilsigtet	med	den	ovennævnte	ændring	af	straffeloven”.	

	

TfK2008.819.121	Tiltalte	havde	en	nat	på	vej	hjem	fra	byen	tildelt	forurettede	to	knytnæveslag	

i	ansigtet,	idet	han	fejlagtigt	forvekslede	forurettede	med	en	person,	som	tidligere	på	aftenen	

havde	 skubbet	 til	 ham.	 Byretten	 fastsatte	 straffen	 til	 ubetinget	 fængsel	 i	 50	 dage	 under	

henvisning	til,	at	der	var	tale	om	meningsløs	gadevold.	Af	samme	grund	tiltrådte	landsretten	

straffen.	Det	fremgår	ikke	af	dommen,	at	det	faktum,	at	tiltalte	troede,	at	forurettede	tidligere	

havde	skubbet	til	ham,	skulle	være	tillagt	betydning.		

	

U2009.68Ø.122	Sagen	angik	en	gruppe	berusede	unge,	hvorimellem	der	opstod	tumult	 i	et	S-

tog	 på	 vej	 hjem	 fra	 byen.	 Tiltalte	 havde	 ageret	 provokerende,	 hvorefter	 forurettede	 havde	

henvendt	 sig	 til	 ham.	Tiltalte	blev	af	byretten	 fundet	 skyldig	 i	 overtrædelse	af	 §	244	ved	at	

have	tildelt	forurettede	et	knytnæveslag	i	ansigtet.	Straffen	blev	fastsat	til	ubetinget	fængsel	i	

50	 dage,	 jf.	 §	 244,	 jf.	 §	 247.	 Landsretten	 nedsatte	 straffen	 til	 40	 dages	 fængsel	 og	 gjorde	

undtagelsesvist	(vores	kursivering)	dommen	betinget	under	henvisning	til	”[…]	at	den	udøvede	

vold	er	udført	i	en	oprørt	sindstilstand,	der	var	fremkaldt	af	forurettede	ved	dennes	aggressive	

henvendelse	til	tiltalte”.	

	

Rigsadvokaten	anfører	endvidere	i	sin	redegørelse,	at	situationer,	hvor	tiltalte	på	eget	initiativ	

opsøger	forurettede	og	udøver	vold,	i	almindelighed	vil	blive	bedømt	noget	strengere,	end	når	

vold	opstår	i	forlængelse	af	en	konflikt	under	samlivet.123	Der	kan	i	den	forbindelse	henvises	

til	U.2016.118Ø.124	I	denne	sag	opsøgte	tiltalte	sin	tidligere	ægtefælle	på	hendes	adresse,	efter	

at	 hun	 i	 en	 periode	 havde	 forsøgt	 at	 distancere	 sig	 fra	 ham	 blandt	 andet	 ved	 at	 skifte	

telefonnummer.	Tiltalte	sparkede	døren	ind	og	jagtede	forurettede,	som	flygtede	ud	af	huset	

og	ud	på	en	tilstødende	mark.	Under	overværelse	af	parternes	fælles	barn	tog	tiltalte	fat	om	

forurettedes	 hals,	 hvorefter	 han	 tildelte	 hende	 et	 slag	 med	 knyttet	 hånd	 og	 et	 spark	 i	

forbindelse	med,	at	hun	væltede	omkuld.	Tiltalte	stoppede	først,	da	parternes	svigersøn	kom	

																																																								
121	V.L.D.	1.	september	2008	i	anke	13.	afd.	S-0965-08	
122	Ø.L.D.	10.	september	2008	i	anke	19.	afd.	S-1714-08	
123	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	30	
124	Ø.L.D.	14.	august	2015	i	anke	18.	afd.	nr.	S-2725-14	
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forurettede	til	undsætning.	Byretten	idømte	tiltalte	ubetinget	fængsel	i	60	dage.	I	skærpende	

retning	 lagde	 retten	 blandt	 andet	 vægt	 på,	 at	 tiltalte	 havde	 opsøgt	 forurettede	 på	 hendes	

bopæl	 samt	havde	begået	 overfaldet	under	 tilstedeværelse	 af	 parternes	datter.	 Landsretten	

valgte	imidlertid	at	gøre	straffen	betinget	med	vilkår	om	samfundstjeneste.	Det	fremgår	ikke	

af	 landsrettens	 dom,	 hvilke	 omstændigheder,	 der	 er	 tillagt	 betydning.	 Henset	 til,	 at	 tiltalte	

igennem	længere	tid	havde	været	truende	og	voldelig	over	for	forurettede,	at	tiltalte	opsøgte	

forurettede	 på	 dennes	 bopæl,	 at	 overfaldet	 blev	 begået	 under	 overværelse	 af	 deres	 fælles	

barn	samt	voldens	voldsomme	karakter,	synes	en	betinget	dom	at	forekomme	meget	mild.		

	

I	forbindelse	med	strafudmålingen	i	ovennævnte	domme	kan	det	diskuteres,	hvilken	straf	der	

forekommer	 strengest;	 en	 betinget	 dom	 af	 længere	 varighed	 kontra	 en	 ubetinget	 dom	 af	

kortere	 varighed.	 Det	 kan	 hertil	 anføres,	 at	 det	 alt	 andet	 lige	 er	 mest	 indgribende	 for	

gerningspersonen	 at	 blive	 frihedsberøvet,	 ligesom	 frihedsberøvelse	 også	 har	 en	 større	

signalværdi.	Herudover	kan	det	påpeges,	 at	 der	 i	 samlivsrelaterede	voldssager	oftest	 ses	 et	

voldeligt	 mønster	 i	 form	 af	 gentagne	 fysiske	 og/eller	 psykiske	 krænkelser. 125	

Gerningspersonen	 har	 således	 ved	 straf,	 hvor	 frihedsberøvelse	 ikke	 indgår,	 i	 højere	 grad	

mulighed	 for	 at	 fastholde	 ofret	 i	 den	 voldsspiral,	 som	 typisk	 forekommer	 i	 voldelige	

parforhold,	 hvilket	 efter	 vores	 opfattelser	 taler	 for,	 at	 en	 frihedsberøvende	 straf	 er	 mest	

hensigtsmæssig	i	sager	om	vold	i	nære	relationer.					

	

Som	 det	 også	 fremgår	 af	 ovenstående	 praksis,	 lægges	 der	 i	 visse	 sager	 om	 ikke-

samlivsrelateret	vold	også	vægt	på	tiltaltes	oprørte	sindstilstand	samt	parternes	relation.	Der	

synes	dog	i	højere	grad	at	være	tale	om	en	vurdering	af,	om	forurettede	har	optrådt	direkte	

provokerende	 over	 for	 tiltalte,	 hvilket	 ikke	 direkte	 synes	 at	 kunne	 sammenlignes	 med	

samlivsrelaterede	uoverensstemmelser,	 som	 indgår	 som	en	naturlig	del	 af	 (alle)	parforhold	

fra	 tid	 til	 anden.	 Hertil	 kan	 det	 kort	 bemærkes,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	 typisk	 udøves	 på	

steder,	hvor	man	er	”nødt”	til	at	opholde	sig	for	at	leve	et	normalt	liv,	herunder	ofte	i	hjemmet.	

Endvidere	 udøves	 vold	 i	 nære	 relationer	 ofte	 jævnt	 over	 døgnet,	 og	 volden	 har	 således	 en	

tendens	til	at	være	allestedsnærværende,	hvorfor	ofret	ikke	har	et	”fristed”	at	søge	hen	for	at	

undgå	overgrebene.	Den	 latente	trussel	om	vold	kan	blive	så	styrende,	at	den	voldsudsattes	

																																																								
125	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	36	
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adfærd	–	i	alle	aspekter	–	strategisk	anlægges	på	at	undgå	ny	vold.	Hertil	kommer,	at	der	ofte	

består	 et	 afhængighedsforhold	 mellem	 voldsudøveren	 og	 ofret.	 Det	 være	 sig	 økonomisk,	

følelsesmæssigt,	 juridisk,	 i	 form	af	 børn	 eller	 lignende.	 På	den	baggrund	har	 ofre	 for	 vold	 i	

nære	 relationer	 ofte	 svært	 ved	 at	 fjerne	 sig	 selv	 fra	 den	 voldelige	 situation	 (og	 tilværelse).	

Modsat	 gælder	 det	 for	 vold,	 som	 udøves	 i	 den	 offentlige	 sfære.	 Denne	 vold	 er	 primært	

koncentreret	i	weekenderne	og	er	en	”frivillig	form	for	vold”	i	den	forstand,	at	den	finder	sted	

på	 offentlige	 steder,	 som	 man	 kan	 holde	 sig	 fra	 eller	 vælge	 at	 forlade,	 hvis	 der	 opstår	

uoverensstemmelser,	det	være	sig	et	værtshus,	et	sportsarrangement	eller	lignende.	Volden	i	

den	offentlige	sfære	er	således	oftest	enkeltstående	og	ikke	direkte	møntet	på	ofrets	person	

på	 samme	 måde	 som	 partnervold.	 Som	 netop	 problematiseret,	 synes	 det	 faktum,	 at	 der	

lægges	 vægt	på	 samme	momenter	 i	 samlivsrelaterede	og	 ikke-samlivsrelaterede	voldssager	

ikke	 umiddelbart	 at	 udgøre	 et	 afgørende	 argument	 for,	 at	 den	 nuværende	 retstilstand	 er	

tilstrækkelig	 til	 at	beskytte	ofrene	 for	 samlivsrelateret	 vold.	Herudover	 synes	der	 fortsat	 at	

kunne	påvises	en	tendens	til,	at	samlivsrelateret	vold	bedømmes	mildere	end	øvrige	former	

for	vold,	hvilket	også	belyses	straks	herunder.	

	

På	baggrund	af	tal	 fra	Danmarks	Statistik	udarbejdede	Justitsministeriets	Forskningsenhed	i	

2007	en	opgørelse	over	udviklingen	i	blandt	andet	straffe	 for	vold	 i	perioden	1995-2006.126	

Rigsadvokaten	har	til	sammenligning	udarbejdet	en	opgørelse	over	straffe	i	samlivsrelaterede	

voldssager,	som	bygger	på	en	række	byrets-	og	landsretsdomme	afsagt	i	slutningen	af	2006	og	

i	 2007	 samt	nyere	 højesteretspraksis.127	Sidstnævnte	 er	 alene	 baseret	 på	 domme,	 hvor	 den	

samlivsrelaterede	vold	har	været	afgørende	 for	straffastsættelsen,	og	hvor	volden	betragtes	

som	 hovedforholdet	 i	 sagen.	 128 	En	 sammenligning	 af	 de	 to	 opgørelser	 viser,	 at	 den	

gennemsnitlige	straf	i	sager	om	samlivsrelateret	vold	er	noget	lavere	end	den	gennemsnitlige	

straf	 i	 andre	 voldssager.	 I	 sager	 om	 overtrædelse	 af	 straffelovens	 §	 244	 ses	 for	 2006	 en	

gennemsnitlig	ubetinget	straflængde	på	74	dage	for	samlivsrelateret	vold	sammenholdt	med	

en	gennemsnitlig	ubetinget	 straflængde	på	84	dage	 i	 øvrige	voldssager.129	På	 trods	heraf	 er	

det	umiddelbart	ikke	Rigsadvokatens	opfattelse,	at	der	generelt	udmåles	lavere	straffe	i	sager	

																																																								
126	Justitsministeriets	Forskningsenhed,	Udviklingen	i	anmeldelsestallene	og	i	straffe	for	vold	
127	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	3	
128	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	6	
129	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	31	
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om	 samlivsrelateret	 vold	 sammenlignet	 med	 andre	 sammenlignelige	 voldssager,	 når	 der	

henses	til	voldens	karakter	og	omfang	med	mere.130	

	

Imidlertid	anføres	det	 i	Rigsadvokatens	redegørelse,	at	der	 i	Rigsadvokatens	egen	opgørelse	

over	samlivsrelaterede	voldssager	er	visse	afgørelser,	der	forekommer	milde,	når	der	henses	

til	 samtlige	oplysninger	om	volden,	 forløbet	 forud	herfor,	 anden	kriminalitet	med	videre.131	

Rigsadvokaten	afviser	imidlertid,	at	der	er	forskel	i	strafniveau	med	henvisning	til	en	række	

usikkerhedsmomenter,	 der	menes	 at	 foreligge,	 blandt	 andet	 det	 begrænsede	 antal	 af	 sager,	

der	 er	 undersøgt,	 samt	 at	 de	 undersøgte	 sager	 næsten	 alle	 vedrører	 vold	 i	 forlængelse	 af	

skænderi	imellem	parterne.	Rigsadvokaten	henviser	til,	at	der	i	de	af	Justitsministeriet	anførte	

domme	om	ikke-samlivsrelateret	vold	også	indgår	sager	om	vold	mod	personer,	som	i	kraft	af	

deres	arbejde	er	særligt	udsatte,	hvilket	i	almindelighed	medfører	strengere	straf.	132	I	relation	

til	denne	udtalelse	er	det	værd	at	gentage,	at	kvinder	udgør	 langt	hovedparten	af	ofrene	for	

vold	i	den	private	sfære,	mens	mænd	typisk	er	ofre	for	vold	i	den	offentlige	sfære.133	

	

En	praksis	hvorefter	(tilfældig)	vold	i	den	offentlige	sfære	i	almindelighed	medfører	strengere	

straf,	 og	hvor	det	derimod	 indgår	 som	en	 formildende	omstændighed,	hvis	parterne	har	en	

samlivsrelateret	 relation,	 synes	derfor	 indirekte	diskriminerende,	 jf.	 ovennævnte	definition.	

Dette	 kan	 uddybende	 forklares	 således;	 på	 baggrund	 af	 føromtalte	 praksis,	 hvorefter	 de	

formildende	omstændigheder	generelt	synes	at	finde	anvendelse	på	sager	om	samlivsrelateret	

vold,	 synes	 vold	 aldrig	 på	 tilsvarende	 vis	 at	 kunne	 være	 ”tilfældig”,	 når	 den	 udøves	 i	 en	

samlivsrelateret	 kontekst,	 og	 muligheden	 for	 at	 anvende	 tilsvarende	 skærpende	

omstændigheder	 er	 derfor	 ikke	 eksisterende.	 I	 den	 forbindelse	 kan	 der	 imidlertid	 stilles	

spørgsmålstegn	ved,	om	ikke	al	vold	i	et	eller	andet	omfang	begås	under	indflydelse	af	en	vis	

følelsesmæssig	belastning.		

	

Idet	det	i	langt	overvejende	grad	er	kvinder,	som	udsættes	for	samlivsrelateret	vold,	rammer	

ovennævnte	praksis	kvinder	hårdere	end	mænd.	Den	samme	(formildende)	praksis	ses	 ikke	

at	 finde	 anvendelse	 på	 vold	 i	 den	 offentlige	 sfære,	 for	 eksempel	 gadevold,	 hvor	 ofrene	
																																																								
130	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	31	
131	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	31	
132	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	31	
133	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	16	
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hovedsageligt	 er	 mænd.	 Tværtimod	 anser	 retten	 det	 ofte	 for	 at	 udgøre	 en	 skærpende	

omstændighed,	 når	 volden	 er	 begået	 i	 den	 offentlige	 sfære,	 oftest	 under	 henvisning	 til,	 at	

volden	er	”umotiveret”,	hvilket,	som	oven	for	nævnt,	aldrig	–	ifølge	den	nuværende	praksis	–	

er	 tilfældet	 for	 så	 vidt	 angår	 samlivsrelateret	 vold.	 Denne	 praksis	 –	 som	 i	 princippet	 også	

omfatter	kvinder,	der	slår	deres	mandlige	partnere	–	fremstår	neutral,	men	forskelsbehandler	

indirekte	 kvinder.	 Der	 synes	 ikke	 fra	 domstolenes	 side	 at	 være	 taget	 stilling	 til	 denne	

indirekte	 forskelsbehandling,	og	 forskelsbehandlingen	synes	heller	 ikke	at	være	begrundet	 i	

et	 sagligt	 hensyn.	 På	 den	 baggrund	 kan	 den	 nuværende	 praksis,	 hvorefter	 det	 udgør	 en	

formildende	 omstændighed,	 når	 vold	 udøves	 i	 nære	 relationer,	 anses	 for	 at	 være	 indirekte	

diskriminerende	over	for	kvinder.	Det	kan	kort	bemærkes,	at	det	dog	er	uvist,	om	domstolene	

i	 samme	 omfang	 henviser	 til	 gerningspersonens	 oprørte	 sindstilstand	 som	 en	 formildende	

omstændighed,	når	kvinder	udøver	samlivsrelateret	vold	mod	mænd.	Der	synes	imidlertid	at	

findes	et	meget	begrænset	antal	trykte	domme,	hvor	en	kvinde	er	dømt	for	at	udøve	vold	mod	

sin	nuværende	eller	tidligere	partner.	

	

Den	nuværende	praksis	kan	 i	 et	vist	omfang	 sammenlignes	med	den	 tidligere	 samlivsrabat,	

som	 blev	 indført	 gennem	 retspraksis	 med	 dommen	 U1993.742H. 134 	Efter	 denne	

højesteretsdom	blev	drab	i	samlivsforhold	i	udgangspunktet	straffet	med	ti	års	fængsel	(fem	

år	ved	forsøg),	mens	øvrige	drab	i	udgangspunktet	medførte	en	straf	på	12	års	fængsel	(seks	

år	 ved	 forsøg).	 Højesterets	 begrundelse	 for	 indførelsen	 af	 denne	 praksis	 var,	 at	 drab	 i	

samlivsforhold	 typisk	 begås	 under	 indflydelse	 af	 en	 særlig	 følelsesmæssig	 belastning.	

Imidlertid	 gjorde	 Højesteret	 med	 dommen	 U2010.119H135	op	 med	 denne	 praksis	 i	 2010	 –	

dette	på	baggrund	af	kritik	fremsat	af	blandt	andre	Rigsadvokaten.	Ovennævnte	redegørelse	

udarbejdet	 af	 Rigsadvokaten	 byggede	 på	 68	 domme	 vedrørende	 drab	 og	 drabsforsøg	 i	

samlivsrelaterede	 forhold.	 Lægges	 hertil	 tre	 domme,	 som	 blev	 afgjort	 efter	 Rigsadvokaten	

havde	 færdiggjort	 sin	 redegørelse,	 opnås	 et	 samlet	 antal	 på	 71	 domme.136	I	 88	%	 af	 disse	

sager,	 var	 ofrene	 kvinder.137	Der	 var	 derfor	 tale	 om	 en	 indirekte	 forskelsbehandling	 af	

kvinder.138	Da	 forskelsbehandlingen	 ikke	 fandtes	 sagligt	 begrundet,	 forelå	 der	 en	 indirekte	

																																																								
134	H.D.	2.	juni	1993	i	sag	97/1993	
135	H.D.	5.	oktober	2009	i	sag	156/2009	(1.	afd.)	
136	Baumbach,	Kønsligestilling	i	strafferetten	–	en	overset	retlig	problemstilling,	s.	263	
137	Baumbach,	Kønsligestilling	i	strafferetten	–	en	overset	retlig	problemstilling,	s.	263	
138	Baumbach,	Kønsligestilling	i	strafferetten	–	en	overset	retlig	problemstilling,	s.	263-264	
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diskrimination	af	kvinder.139	På	samme	måde	som	den	nu	historiske	samlivsrabat,	medfører	

den	 nuværende	 praksis	 om	 formildende	 omstændigheder	 ved	 samlivsrelateret	 vold,	 at	 det	

strafferetlige	værn	om	voldsramte	kvinder	er	 svagere	end	om	mænd.	Ved	en	 sådan	praksis	

synes	værdien	af	kvinders	liv	og	velfærd	at	ansættes	lavere	end	værdien	af	mænds.140	

	

5.1.2	Sammenfatning	

At	 der	 anvendes	 samme	 fremgangsmåde	 ved	 strafudmålingen	 for	 henholdsvis	

samlivsrelaterede	 og	 ikke-samlivsrelaterede	 voldssager	 har	 muligvis	 sin	 rigtighed	 i	 den	

forstand,	 at	 det	 i	 begge	 typer	 af	 sager	 synes	 at	 kunne	 indgå	 som	 en	 formildende	

omstændighed,	såfremt	der	 forud	for	den	udøvede	vold	forelå	uoverensstemmelser	 imellem	

parterne.	Således	anskuet	er	retsanvendelsen	ensartet	i	overensstemmelse	med	straffelovens	

§	80.	En	reel	forskel	i	strafniveauet	i	henholdsvis	samlivsrelaterede	og	ikke-samlivsrelaterede	

voldssager	synes	dog	at	være	en	realitet.	Rigsadvokaten	anskuer	denne	forskel	som	en	følge	af	

samlivsrelaterede	 og	 ikke-samlivsrelaterede	 voldssagers	 forskellighed.	 Den	 ”oprørte	

sindstilstand”	indgår	dog	mere	konsekvent	som	en	formildende	faktor	i	de	samlivsrelaterede	

voldssager,	 hvilket	medfører	 en	 –	mere	 eller	mindre	 generel	 –	 lempeligere	 strafudmåling	 i	

sagerne	om	samlivsrelateret	vold.	Det	faktum,	at	der	er	tale	om	samlivsrelateret	vold,	ses	også	

i	sig	selv	at	kunne	medføre	en	mildere	straf.	Selv	om	det	i	sager	om	ikke-samlivsrelateret	vold	

tillægges	 betydning,	 såfremt	 forurettede	 har	 ageret	 direkte	 provokerende,	 kan	 dette	 ikke	

sammenlignes	med	de	uoverensstemmelser,	der	naturligt	forekommer	–	og	som	der	bør	være	

plads	til	–	 i	et	parforhold.	På	denne	baggrund	kan	det	konkluderes,	at	ovennævnte	praksis	 i	

samlivsrelaterede	 voldssager	 udgør	 en	 indirekte	 diskrimination	 af	 kvinder,	 som,	 udover	 at	

være	i	strid	med	EMD’s	praksis,	også	medfører,	at	Istanbulkonventionens	artikel	4,	stk.	2	ikke	

er	korrekt	implementeret	i	dansk	ret.	

	
	
	
	

																																																								
139	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	522f.		
140	Baumbach,	Kønsligestilling	i	strafferetten	–	en	overset	retlig	problemstilling,	s.	263-264	
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5.2	Diskussion	

Det	 kan	 af	 ovennævnte	 analyse	 udledes,	 at	 der	 ved	 strafudmålingen	 i	 samlivsrelaterede	

voldssager	 lægges	 afgørende	 vægt	 på	 gerningspersonens	 oprørte	 sindstilstand,	 herunder	

parternes	forudgående	uoverensstemmelser	samt	parternes	relation,	herunder	forud	for	samt	

efter	 den	 udøvede	 vold.	 Da	 dette	 medfører	 en	 retstilstand,	 som	 er	 i	 strid	 med	

Istanbulkonventionens	 artikel	 4,	 stk.	 2	 foretages	 i	 følgende	 afsnit	 en	 vurdering	 af,	 hvorvidt	

disse	momenter	er	retligt	relevante	ved	strafudmålingen.	

	
Det	 bemærkes	 indledningsvis,	 at	 den	 forskyldte	 straf	 skal	 fastsættes	 på	 baggrund	 af	 en	

konkret	 vurdering	 af	 alle	 sagens	 omstændigheder.	 Således	 beror	 straffastsættelsen	 på	

dommerens	skøn;	et	skøn,	der	imidlertid	ikke	er	retligt	ubundet.141	Retten	skal	sammenholde	

sagens	 omstændigheder	 med	 de	 kriterier,	 der	 efter	 loven	 kan	 tillægges	 betydning	 i	

skærpende	 eller	 formildende	 retning.142	Retten	 skal	 således	 forholde	 sig	 vurderende	 til	 et	

moments	retlige	værdi,	herunder	iagttage	de	værdier,	som	samfundet	bygger	på.143		

	

Som	påvist	i	analysen	udgør	det	oftest	en	formildende	omstændighed	i	sager	om	vold	i	nære	

relationer,	 at	 der	 forud	 for	 volden	 har	 været	 et	 skænderi	 eller	 en	 længerevarende	

uoverensstemmelse	 imellem	 parterne.	 Det	 har	 –	 efter	 gennemlæsning	 af	 trykte	 domme,	

bemærkninger	til	straffeloven	samt	Rigsadvokatens	redegørelse	–	ikke	været	muligt	at	udlede	

baggrunden	 for	 denne	 retstilstand.	 Som	 anført	 af	 David	Wilson,	 professor	 i	 kriminologi,	 er	

familien	 imidlertid	 et	 sted	 med	 mange	 spændinger. 144 	Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	

skænderier	og	uoverensstemmelser	i	samlivet	kan	virke	særdeles	følelsesmæssigt	belastende	

og	 medføre	 store	 frustrationer.	 En	 sådan	 følelsesmæssig	 belastning	 synes	 derfor	 at	 kunne	

medføre	 en	 adfærd,	 som	 ellers	 ikke	 ville	 finde	 sted.	 Ofte	 anser	 vi	 det	 således	 også	 for	

undskyldeligt,	når	hårde	ord	falder	under	et	skænderi.		

	

Herimod	kan	imidlertid	anføres,	at	en	uoverensstemmelse	eller	et	skænderi	imellem	parterne	

ikke	 bør	 udgøre	 en	 formildende	 omstændighed,	 idet	 vold	 herved	 anerkendes	 som	 et	

acceptabelt	konfliktløsningsmiddel	og	en	social	acceptabel	adfærdsnorm.	En	sådan	opfattelse	

																																																								
141	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	173	
142	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	173	
143	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	173	
144	Information,	Sønner,	kærester,	forældre,	søstre	
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har	vi	som	retssamfund	i	alle	andre	tilfælde	forkastet	for	adskillige	år	siden.	Når	skænderier	

anvendes	som	berettigelse	for	vold,	følger	det,	at	den	fysisk	svage	part,	ved	at	være	uenig	med	

eller	ved	at	sige	fra	over	for	den	fysisk	stærke	part,	må	acceptere,	at	det	strafferetlige	værn	er	

svagere	om	denne	end	et	tilsvarende	værn	er	om	andre	personer,	der	udsættes	for	vold.	Hertil	

kommer,	at	et	skænderi	er	udtryk	for	en	udveksling	af	divergerende	meninger.	Når	den	fysisk	

stærke	 parts	 overlegenhed	 –	 det	 vil	 sige	 som	 oftest	 mandens	 –	 anvendes	 til	 at	 ”afslutte	

diskussionen”,	må	det	anses	for	en	undertrykkelse	af	den	fysisk	svage	parts	ret	til	at	ytre	sig,	

ligesom	det	må	 siges	 at	 være	 i	 strid	med	enhver	diskussions	 formål.	Denne	undertrykkelse	

står	 i	 forlængelse	 af	 den	 historiske	 fornægtelse	 af	 kvinders	 rettigheder	 til,	 på	 lige	 fod	med	

mænd,	 at	 ytre	 sig	 og	 træffe	 beslutninger	 både	 i	 hjemmet	 og	 i	 den	 offentlige	 debat.	 Vores	

samfund	 har	 i	 årtier	 forsøgt	 at	 imødegå	 kvindeundertrykkelse,	 blandt	 andet	 igennem	

lovgivning145,	hvorfor	der	med	rette	kan	stilles	spørgsmålstegn	ved	den	nuværende	praksis.	

Hertil	 kan	 kort	 anføres,	 at	 det	 at	 ytre	 sin	 holdning	 i	 andre	 sammenhænge	 anses	 for	 en	

menneskeret 146 ,	 og	 at	 en	 krænkelse	 af	 denne	 rettighed	 straffes	 ekstra	 hårdt.	 Ifølge	

straffelovens	§	81,	nr.	7	indgår	det	således	som	en	skærpende	omstændighed,	hvis	en	gerning	

har	baggrund	i	et	offers	lovlige	ytringer	i	den	offentlige	debat.	Selv	om	private	ytringer	ikke	er	

omfattet	af	straffelovens	§	81,	nr.	7,	kan	der	argumenteres	for,	at	forholdet	er	omfattet	af	de	

principper,	 som	 bestemmelsen	 huser.	 I	 forlængelse	 af	 ovenstående	 erindres	 det,	 at	

voldsforskningen	 har	 klarlagt,	 at	 mænds	 vold	 mod	 kvinder	 oftest	 ikke	 udgør	 en	

affekthandling.	 Empiriske	 undersøgelser	 har	 endvidere	 afvist,	 at	 mænd	 udøver	 vold	 mod	

kvinder,	 fordi	 de	 ikke	 kan	 kontrollere	 deres	 temperament.147	Derimod	 udgør	 volden	 som	

tidligere	nævnt	en	del	af	en	magtstrategi.148	På	den	baggrund	synes	argumentet	om,	at	volden	

udgør	en	undskyldelig	oprørt	adfærd	”in	the	heat	of	the	moment”	tilbagevist.		

	

Herudover	kan	der	argumenteres	for,	at	gerningspersonerne	i	sager	om	vold	i	nære	relationer	

ofte	 selv	 bringer	 sig	 i	 den	 oprørte	 sindstilstand	 –	 altså	 i	 en	 tilstand	 som	 på	 nuværende	

tidspunkt	udgør	en	formildende	omstændighed,	jf.	ovenfor.	Efter	gennemgang	af	domspraksis	

på	 området	 kan	det	 konstateres,	 at	 gerningspersonerne	ofte	 selv	 starter	 eller	 optrapper	de	

																																																								
145	Jf.	blandt	andre	Ligestillingsloven	og	inkorporering	af	EMRK,	artikel	14.	
146	EMRK	artikel	10	og	Grundloven	§	77.	
147	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	48	
148	Afsnit	3	om	Vold	mod	kvinder	som	en	magtstrategi	i	nærværende	speciale	
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skænderier,	som	efterfølgende	resulterer	i	vold.	Herudover	ses	det	også,	at	gerningspersoner	i	

flere	tilfælde	opsøger	en	tidligere	partner	på	en	fysisk	aggressiv	måde	og	ofte	alene	med	det	

formål	at	udøve	vold.	Der	henvises	blandt	andet	til	ovennævnte	dom	TfK2012.246Ø149,	hvor	

gerningspersonen	 uden	 forudgående	 aftale	 hentede	 forurettede	 i	 lufthavnen.	 På	 vej	 hjem	 i	

bilen	 udspurgte	 han	 hende	 om	 hendes	 privatliv	 for	 derefter	 at	 udøve	 vold	 mod	 hende.	

Landsretten	 begrundede	 blandt	 andet	 den	 milde	 dom	 på	 30	 dage,	 som	 tilmed	 blev	 gjort	

betinget,	 med,	 at	 den	 udøvede	 vold	 var	 sammenhængende	 med	 tiltaltes	 sindstilstand	 i	 en	

diskussion	med	sin	fraseparerede	ægtefælle.	Der	kan	argumenteres	for,	at	gerningspersonen	i	

denne	sag	bringer	sig	selv	i,	eller	i	hvert	fald	forstærker,	den	oprørte	sindstilstand,	hvorfor	det	

ikke	synes	nærliggende	at	anse	sindstilstanden	for	en	formildende	omstændighed.	Ydermere	

kan	 der	 henvises	 til	 dommen	U.2016.118Ø150,	 som	 ligeledes	 er	 nævnt	 i	 analysen	 ovenfor.	 I	

denne	 sag	 opsøgte	 gerningspersonen	 forurettede	 på	 dennes	 bopæl	 kun	med	 det	 formål	 at	

udøve	vold	mod	hende.	I	dette	tilfælde	synes	volden	nærmest	planlagt,	hvilket	normalt	udgør	

en	 skærpende	 omstændighed.151	At	 gerningspersonen	 på	 sådan	 vis	 opsøger	 den	 voldelige	

konflikt	accentuerer,	at	volden	udøves	som	led	i	en	konkret	magtstrategi.152	

	

I	forlængelse	af	argumentationen	for	og	imod	den	nuværende	retstilstand	kan	det	ydermere	

påpeges,	at	eksperter	på	området	ofte	anser	mænds	vold	mod	kvinder	som	et	udtryk	for	den	

stereotype	kønsopfattelse,	som	præger	mange	samfund.	Som	en	del	af	opdragelsen	opfordres	

drenge	undertiden	 til	 at	undertrykke	deres	 følelser,	dette	være	sig	på	sportsbanen,	hvor	de	

lærer	at	ignorere	smerte,	eller	i	hjemmet,	hvor	vi	beder	dem	om	ikke	at	”græde	som	en	tøs”.	

Med	 baggrund	 heri	 anfører	Michael	 Kaufman,	 ph.d.	 i	 Political	 Science153	følgende:	 ”It	 is	 not	

simply	 that	 men’s	 language	 of	 emotions	 is	 often	 muted	 or	 that	 our	 emotional	 antennae	 and	

capacity	 for	 empathy	 are	 somewhat	 stunted.	 It	 is	 also	 that	 a	 range	 of	 natural	 emotions	 have	

been	 ruled	off	 limits	and	 invalid.154	Resultatet	 er,	 at	 følelserne	 i	 visse	 tilfælde	 kanaliseres	 til	

vrede.155	Dette	 medfører,	 at	 visse	 mænd	 reagerer	 voldeligt,	 når	 de	 oplever	 følelser	 som	

																																																								
149	Ø.L.D.	7.	december	2011	i	anke	19.	afd.	S-2128-11	
150	Ø.L.D.	14.	august	2015	i	anke	18.	afd.	nr.	S-2725-14	
151	Straffeloven,	§	81,	nr.	3	
152	Afsnit	3	om	Vold	mod	kvinder	som	en	magtstrategi	i	nærværende	speciale	
153		Ph.d.	i	Political	Science	fra	University	of	Toronto,	stifter	af	White	Ribbon-kampagnen	samt	forfatter	til	
blandt	andet	The	Construction	of	Masculinity	and	the	Triad	of	Men’s	Violence	og	The	7	P’s	of	Men’s	Violence	
154	Kaufman,	The	seven	P’s	of	men’s	violence,	s.	3f		
155	Kaufman,	The	seven	P’s	of	men’s	violence,	s.	4	
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smerte,	 sorg,	 frygt	 eller	 usikkerhed.156 	På	 denne	 baggrund	 anfører	 Kaufman:	 ”[…]	 it	 is	

important	we	don’t	blame	the	 individual	boy	or	man	 for	 the	origins	of	his	current	behaviours,	

even	 if,	 at	 the	 same	 time,	 we	 hold	 him	 responsible	 for	 his	 actions”.157	Heroverfor	 kan	 der	

imidlertid	 argumenteres	 for,	 at	 manglende	 evne	 til	 at	 udtrykke	 sig	 på	 anden	 vis	 ikke	

legitimerer	vold	al	den	tid,	at	vold	er	en	forbrydelse,	som	samfundet	ser	med	(så)	strenge	øjne	

på.	Herudover	kan	det	påpeges,	at	det	ikke	er	formålstjenligt	at	indrette	vores	retstilstand	på	

baggrund	af	kønsstereotype	opfattelser,	og	at	der	ingen	undskyldning	er	for	at	udøve	vold	–	

heller	ikke	mod	sin	ægtefælle	eller	partner.	

	

Et	 andet	 moment,	 der	 har	 sammenhæng	 med	 parternes	 forhold,	 og	 som	 indgår	 ved	

straffastsættelsen	 i	 flere	 sager,	 er,	 om	 forholdet	 mellem	 parterne	 stadig	 består.158	Der	 kan	

argumenteres	 for,	 at	 en	 meget	 hård	 strafferetlig	 bedømmelse	 kan	 forekomme	 mindre	

nødvendig,	når	parterne	trods	volden	har	ønsket	at	bevare	parforholdet,	 idet	der	heri	 ligger	

en	form	for	accept	af/samtykke	til	voldsforholdet	fra	ofrets	side,	ligesom	det	forudsættes,	at	

partnerne	 selv	 har	 løst	 ”problemet”.	 Modsat	 kan	 det	 anføres,	 at	 der	 i	 dansk	 ret	 kun	 kan	

samtykkes	 til	 mindre	 grove	 former	 for	 legemsangreb159,	 ligesom	 det	 følger	 af	 samtykkets	

natur,	at	det	skal	afgives	inden	udførelsen	af	den	handling,	der	samtykkes	til.	Et	andet	vigtigt	

argument	til	støtte	for	en	ændring	af	praksis	relaterer	sig	til	den	tidligere	nævnte	voldsspiral,	

hvorefter	 volden	normaliseres.160	Den	 fysiske	vold	 i	 nære	 relationer	 ses	ofte	kompliceret	 af	

talrige	 psykiske	 elementer,	 som	 kan	 gøre	 det	 utrolig	 svært	 for	 de	 voldsramte	 kvinder	 at	

afbryde	 forholdet,	 trods	 volden. 161 	 162 	På	 denne	 baggrund	 synes	 det	 særlig	 vigtigt,	 at	

samfundet	hjælper	de	kvinder,	 som	har	 svært	 ved	at	undslippe	voldsspiralen.	 Første	 skridt	

bør	være	at	anerkende	den	krænkelse,	ofret	har	været	udsat	for,	og	ikke	som	nu	anlægge	en	

form	 for	 egen-skyldsbetragtning.	Det	 synes	 ikke	 logisk	 at	negligere	beskyttelsesinteressen	 i	

netop	de	sager,	hvor	ofret	er	svagest.				
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Af	 den	 trykte	 domspraksis	 fremgår	 ydermere,	 at	 samlivsrelateret	 vold	 ofte	 forekommer	 i	

forbindelse	 med	 samlivsophævelser.	 Dette	 er	 i	 tråd	 med	 forskning,	 som	 har	 påvist,	 at	

samlivsrelaterede	 drab,	 som	 må	 anses	 for	 den	 mest	 ekstreme	 form	 for	 vold,	 ofte	 begås	 i	

forbindelse	 med	 samlivsophævelser.163	Baggrunden	 for	 den	 nedsatte	 straf	 i	 de	 sager,	 hvor	

volden	 udøves	 i	 forbindelse	 med	 en	 samlivsophævelse,	 må	 formentlig	 søges	 i	 den	

følelsesmæssige	 belastning,	 som	 typisk	 opstår	 som	 følge	 af	 ophør	 af	 samliv	 eller	

kæresteforhold.	 Som	 ligeledes	 anført	 af	 David	 Wilson,	 professor	 i	 kriminologi,	 indgår	

mennesker	 sjældent	 i	 et	 forhold	med	en	 intention	om	at	 forlade	det	 igen.164	Risikoen	 for	 at	

miste	 sin	 partner	 kan	 således	medføre	 både	ængstelse	 og	 vrede.165	Ifølge	 Hanne	Houstrup,	

psykolog	og	parterapeut,	er	mange	mænd	ikke	vant	til	at	håndtere	de	store	følelser,	der	kan	

være	forbundet	med	et	partnerbrud.166	Særligt	i	de	tilfælde,	hvor	afbrydelsen	af	et	langvarigt	

samliv	med	 fælles	 bopæl,	 fælles	 økonomi	 samt	 fælles	 børn	 realiseres,	 kan	 det	 føles	 som	 et	

stort	tab,	der	medfører	store	frustrationer.	Heroverfor	må	dog	påpeges,	at	ophør	af	samliv	er	

en	 almindelig	 forekommende	 livsbegivenhed,	 som	 mange	 mennesker	 endda	 oplever	 flere	

gange	i	livet.	Uanset	hvor	smertefuldt	et	sådan	ophør	kan	være,	har	man	ikke	ret	til	at	beholde	

sin	partner.	Dette	understreges	også	af,	at	det	selvfølgelig	langt	fra	er	alle	mænd,	som	tyer	til	

vold	når	udsat	for	en	følelsesmæssig	belastning.	Således	kan	det	ikke	anses	for	berettiget,	at	

det	helt	generelt	tillægges	formildende	betydning,	at	volden	er	begået	i	tilknytning	til	ophør	af	

et	parforhold.	

	

Da	 omdrejningspunktet	 for	 denne	 diskussion	 er,	 om	 den	 oprørte	 sindstilstand	 er	 retlig	

relevant,	henvises	der	til	Vestre	Landsrets	dom	TfK2011.411/2.167	Sagen	angik	tre	muslimer,	

som	 var	 tiltalt	 for	 overtrædelse	 af	 straffelovens	 §	 244	 efter	 at	 have	 udøvet	 vold	 mod	 en	

medkursist	på	et	uddannelsescenter.	Volden	blev	begået	efter	provokation	i	form	af	afspilning	

af	racediskriminerende	musik.	I	sin	begrundelse	udtalte	landsretten,	at	”Den	omstændighed,	at	

en	tiltalt	føler	sig	provokeret,	fordi	en	anden	person	spiller	musik	af	en	karakter,	som	man	–	i	det	

foreliggende	tilfælde	med	god	grund	–	ikke	bryder	sig	om,	er	ikke	en	situation,	der	er	omfattet	af	

																																																								
163	Ramussen	m.fl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	11		
164	Information,	Sønner,	kærester,	forældre,	søstre			
165	Kastling,	Mænd	der	slår	kvinder,	s.	13	
166	Tv-2	Nyheder,	Psykolog:	Derfor	begår	mænd	jalousidrab”	
167	V.L.D.	26.	januar	2011	i	anke	3.	afd.	S-2624-10	
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straffelovens	 §	 82,	 nr.	 5”. 168 	Ifølge	 straffelovens	 §	 82,	 nr.	 5	 udgør	 det	 en	 formildende	

omstændighed,	 at	 gerningen	 er	 udført	 i	 en	 oprørt	 sindstilstand,	 der	 er	 fremkaldt	 af	

forurettede	eller	personer	med	tilknytning	til	denne	ved	et	uretmæssigt	angreb	eller	en	grov	

fornærmelse.	Således	anerkendte	 landsretten,	at	de	 tiltalte	med	rette	var	blevet	provokeret,	

hvilket	må	sidestilles	med	en	oprørt	sindstilstand.	I	samme	ombæring	slog	retten	dog	fast,	at	

den	 oprørte	 sindstilstand	 ikke	 var	 omfattet	 af	 §	 82,	 nr.	 5.	 Den	 oprørte	 sindstilstand	 var	

således	ikke	retlig	relevant,	hvorfor	der	ikke	forelå	formildende	omstændigheder.	Dette	synes	

som	en	korrekt	dom,	og	der	kan	argumenteres	for,	at	opfattelsen	bør	overføres	til	sager	om	

samlivsrelateret	 vold,	 hvor	 der	 i	 visse	 tilfælde	 anerkendes	 at	 være	 tale	 om	 en	 oprørt	

sindstilstand,	men	hvor	denne	heller	ikke	har	retlig	relevans.	Det	bemærkes,	at	der	i	omtalte	

dom	var	tale	om	en	direkte	provokation	og	nedgørelse	af	de	tiltaltes	religion	og	kultur.	Dette	

står	 i	 kontrast	 til	 samlivssagerne,	hvor	der	 sjældent	 foreligger	provokation	 fra	 forurettedes	

side,	men	derimod	blot	er	tale	om	almindelige	samlivsuoverensstemmelser.		

	

Foruden	 ovenstående	 synes	 det,	 til	 støtte	 for	 en	 ændret	 praksis,	 vigtigt	 at	 påpege,	 at	

mennesker,	som	indgår	i	en	tæt	følelsesmæssig	relation	med	hinanden,	må	antages	at	have	en	

særlig	 forpligtelse	 til	at	drage	omsorg	 for	hinanden	–	og	som	det	mindste	 ikke	at	begå	vold	

eller	andre	overgreb	mod	hinanden.	Der	kan	argumenteres	for,	at	denne	forpligtelse	i	højere	

grad	 bør	 afspejles	 i	 domstolenes	 tildeling	 af	 straf,	 samt	 at	 den	 særlige	 krænkelse	 det	 er	 at	

blive	udsat	for	vold	af	sin	partner,	bør	anerkendes.	Vold	i	nære	relationer	udgør	nemlig	først	

og	 fremmest	en	krænkelse	af	ofret,	men	derudover	også	et	strukturelt	samfundsproblem.169	

Den	 omfangsrige	 vold	 mod	 kvinder	 er	 et	 udtryk	 for	 stereotype	 kønsrolleforestillinger	 og	

afspejler,	 at	 kvinder	 og	 mænd	 har	 forskellige	 roller	 og	 rettigheder	 i	 samfundet.	 Der	 kan	

argumenteres	for,	at	den	nuværende	praksis	er	et	utidssvarende	levn	fra	den	tid,	hvor	vold	i	

hjemmet	udelukkende	blev	anset	for	et	privat	anliggende,	som	samfundet	ikke	blandede	sig	i.		
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5.2.1	Sammenfatning	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 det	 fra	 samfundets	 side	 udgør	 en	

uhensigtsmæssig	 accept	 af	 vold	 som	 konfliktløsningsmiddel,	 når	 forudgående	 skænderier	

anses	for	en	formildende	omstændighed	i	sager	om	vold	i	nære	relationer.	Denne	praksis	står	

i	 kontrast	 til	 den	 generelle	 samfundsopfattelse	 af	 vold	 som	 en	 særdeles	 alvorlig	 og	

uacceptabel	 forbrydelse.	 Den	 nuværende	 retstilstand	 står	 endvidere	 i	 vejen	 for	 et	 endeligt	

opgør	med	mænds	undertrykkelse	af	kvinder,	herunder	kvinders	ret	til	at	udtrykke	sig	på	lige	

fod	med	mænd,	 ligesom	retstilstanden	synes	at	 fastholde	samfundet	 i	et	patriarkalsk	syn	på	

kvinder.	 Endvidere	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 gerningspersonerne	 i	 sager	 om	 vold	 i	 nære	

relationer	 ikke	 sjældent	 forstærker	 –	 eller	 ligefrem	 bringer	 sig	 selv	 i	 –	 den	 oprørte	

sindstilstand,	 hvorfor	 selv	 samme	 sindstilstand	 ikke	 bør	 udgøre	 en	 formildende	

omstændighed	ved	strafudmålingen.		

	

Det	erindres,	at	strafferettens	opgave	er	at	værne	om	den	menneskelige	værdighed	og	ofrenes	

integritet170,	og	det	må	således	konkluderes,	at	beskyttelsesinteressen	er	særlig	stor	 i	 sager	

om	vold	i	nære	relationer,	hvor	ofret	på	grund	af	gerningspersonens	fysiske	overlegenhed	må	

anses	 for	 særligt	 sårbar.	 Hertil	 kommer,	 at	 voldelige	 samlivsforhold	 ofte	 er	 præget	 af	

adskillige	 psykologiske,	 økonomiske	 og	 følelsesmæssige	 aspekter,	 som	 bidrager	 til	 at	

fastholde	ofret	i	det	voldelige	forhold.	Hertil	må	det	derfor	også	konkluderes,	at	det	ikke	ved	

strafudmålingen	 er	 relevant	 i	 formildende	 retning	 at	 lægge	 vægt	 på,	 hvorvidt	 parterne	 har	

valgt	 at	bevare	 forholdet.	Afslutningsvis	kan	det	 således	konkluderes,	 at	 gerningspersonens	

oprørte	 sindstilstand	 i	 sager	 om	vold	 i	 nære	 relationer	 ikke	 er	 retlig	 relevant	 i	 et	moderne	

samfund,	 som	 bygger	 på	 ligestilling	 og	 værner	 om	 den	 menneskelige	 værdighed	 og	 den	

personlige	integritet.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
170	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	173	
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6.	Artikel	33	–	Psykisk	vold	
Almindeligvis	 associeres	 vold	med	 fysisk	 vold.171	Det	 at	 forstå	 vold	 som	noget	udelukkende	

fysisk	bidrager	dog	 til	 at	 usynliggøre	 andre	 voldsformer,	 herunder	den	psykiske	 vold,	 der	 i	

forvejen	ikke	altid	er	umiddelbart	synlig	for	den	udenforstående	og	i	visse	tilfælde	heller	ikke	

for	 ofret	 selv.172	Psykisk	 vold	 er	 imidlertid	 en	 udbredt	 voldsform,	 særligt	 i	 nære	 relationer.	

Dette	 illustreres	af	en	undersøgelse	 fra	2012,	hvor	det	angives,	at	95	%	af	de	kvinder,	der	 i	

2011	kom	på	krisecenter	 i	Danmark,	havde	været	udsat	 for	psykisk	vold.173	Endvidere	viser	

studier,	 at	 psykisk	 vold	 i	 nære	 relationer	 ofte	 går	 forud	 for	 eller	 ledsager	 fysisk	 og	 seksuel	

vold.174175176	Psykologer	 og	 andre	 fagfolk	 påpeger,	 at	 skader	 efter	 psykisk	 vold	 ofte	 er	

langvarige	 eller	 endog	 livsvarige,	 da	 volden	 langsomt,	men	 sikkert,	 nedbryder	 forurettedes	

psykiske	 integritet. 177 	På	 denne	 baggrund	 vil	 følgende	 afsnit	 udgøre	 en	 analyse	 af	

Istanbulkonventionens	 artikel	 33	 om	 psykisk	 vold,	 samt	 en	 undersøgelse	 af,	 hvorvidt	 den	

nuværende	danske	retstilstand	udgør	et,	ifølge	Istanbulkonventionen,	tilstrækkeligt	værn	om	

ofres	psykiske	integritet.			

	

6.1	Analyse	

I	medfør	af	Istanbulkonventionens	artikel	33	om	psykisk	vold	har	Danmark	forpligtet	sig	til	at	

træffe	de	lovgivningsmæssige	eller	andre	foranstaltninger,	der	er	nødvendige	for	at	sikre,	at	

det	 er	 strafbart	med	 forsæt	 at	 forøve	 alvorlig	 skade	 på	 en	 persons	 psykiske	 integritet	 ved	

anvendelse	af	 tvang	eller	trusler.	En	yderligere	definition	af	psykisk	vold	fremgår	 imidlertid	

hverken	af	 konventionen	eller	 af	den	dertilhørende	 forklarende	 rapport.	 Inden	 for	 arbejdet	

med	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer	defineres	psykisk	vold	imidlertid	oftest,	i	hvert	fald	i	

nordisk	 sammenhæng,	 som	 ”[…]	 alle	 måter	 at	 skade,	 skremme	 eller	 krenke	 på	 som	 ikke	 er	

direkte	 fysiske	 i	 sin	 natur;	 eller	 måter	 å	 styre	 eller	 dominere	 andre	 på	 ved	 hjelp	 av	 en	

																																																								
171	Socialstyrelsen,	Fysisk	vold		
172	LOKK,	Hvad	er	vold?		
173	Barlach	og	Stenager,	Årsstatistik	2011,	s.	16	og	36	
174	Dutton	mfl.,	Court-Involved	Battered	Women's	Responses	to	Violence:	The	Role	of	Psychological,	Physical,	
and	Sexual	Abuse,	s.	2.	
175	Maiuro	og	O'Leary,	Psychological	Abuse	in	Violent	Domestic	Relations,	s.	14	
176	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31.	
177	Institut	for	Menneskerettigheder:	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	78	
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bakenforliggende	makt	eller	trussel”.178179	Psykisk	vold	 indebærer	 således	et	bredt	 spektrum	

af	 handlinger,	 hvilket	 er	 årsagen	 til,	 at	 psykisk	 vold	 ofte	 inddeles	 i	 syv	 undergrupper,	

herunder	 tvang,	 direkte	 og	 indirekte	 trusler,	 chikane,	 kontrol,	 isolation,	 fornedrelse	 samt	

degraderende	og	ydmygende	adfærd.180181		

	

Artikel	 33	 i	 Istanbulkonventionen	 omhandler	 såkaldt	 ”alvorlig”	 psykisk	 skade,	 men	 en	

nærmere	 afklaring	 af,	 hvad	der	 ligger	 heri,	 fremgår	hverken	 af	 selve	 bestemmelsen	 eller	 af	

den	 forklarende	 rapport.182183	Endvidere	 overlades	 det	 også	 til	 den	 enkelte	 kontraherende	

parts	 nationale	 lovgivning	 at	 afgrænse	 og	 fortolke	 indholdet	 af	 bestemmelsens	

forsætsbegreb, 184 	om	 end	 kravet	 om	 forsætlig	 adfærd	 vedrører	 alle	 elementer	 i	

lovovertrædelsen.185	Den	forklarende	rapport	understreger	dog,	at	artikel	33	har	til	hensigt	at	

ramme	 tilfælde,	 hvor	 der	 er	 tale	 om	 gentagen	 krænkende	 adfærd,	 det	 vil	 sige	 et	

handlingsmønster	 forekommende	over	 tid	 (såvel	 inden	 for	 som	uden	 for	hjemmet)	 snarere	

end	enkeltstående	hændelser.186	Dermed	retter	bestemmelsen	sig	mod	gentaget	psykisk	vold	

begået	i	nære	relationer.	Ovenstående	tilgang	stemmer	overens	med	adskillige	internationale	

studier	i	psykisk	vold,	der	alle	argumenterer	for,	at	en	isoleret	hændelse	i	form	af	fornedrelse,	

dominerende	adfærd	eller	lignende	ikke	udgør	psykisk	vold	–	dette	i	modsætning	til	fysisk	og	

seksuel	 vold,	 hvor	 en	 enkelt	 hændelse	 kan	 anses	 for	 en	 forbrydelse.187	Psykisk	 vold	 udgør	

altså	 et	 adfærdsmønster	 forekommende	 over	 tid,	 og	 begreberne	 ”vedvarende”	 og	

”gentagende”	udgør	således	afgørende	elementer	i	definitionen	af	psykisk	vold.188		

	

																																																								
178	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	26	
179	Isdal,	Meningen	med	volden,	s.	49	
180	Den	norske	psykolog	Per	Isdal,	hvis	definition	af	psykisk	vold	er	internationalt	anerkendt,	deler	således	
”[…]	psykisk	vold	inn	i	7	undergrupper:	direkte	trussel,	indirekte	trussel,	degraderende	og	ydmykende	atferd,	
kontroll,	sykelig	sjalusi,	isolering	og	emosjonell	vold”.	
181	Isdal,	Meningen	med	volden,	s.	49	
182	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
183	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
184	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
185	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
186	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
187	Tomison	og	Tucci,	Emotional	abuse:	The	hidden	form	of	maltreatment	
188	Tomison	og	Tucci,	Emotional	abuse:	The	hidden	form	of	maltreatment	
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6.1.1	Mulighed	for	forbehold	

Istanbulkonventionens	 artikel	 78,	 stk.	 3	 giver	 de	 kontraherende	 parter	 mulighed	 for	 (dog	

senest	 på	 tidspunktet	 for	 undertegnelsen	 eller	 ved	 deponeringen	 af	 ratifikations-,	 accept-,	

godkendelses-	eller	tiltrædelsesinstrumentet)	at	tage	forbehold	for	retten	til	at	benytte	ikke-

strafferetlige	 sanktioner	 i	 stedet	 for	 strafferetlige	 sanktioner	 for	 den	 i	 artikel	 33	 nævnte	

adfærd,	det	vil	sige	psykisk	vold.	Muligheden	for	at	tage	forbehold	gælder	ikke	bestemmelsen	

i	sin	helhed,	men	alene	måden	hvorpå	parterne	implementerer	bestemmelsen	i	nationalt	regi,	

herunder	 hvorledes	 sanktionering	 af	 psykisk	 vold	 foregår.189	Det	 understreges	 dog	 i	 den	

forklarende	rapport,	at	uanset	hvilke	foranstaltninger	den	enkelte	stat	vælger	at	iværksætte,	

da	 skal	 disse	 til	 hver	 en	 tid	 være	 effektive,	 proportionale	 og	 have	 en	 afskrækkende	

virkning.190	191	Danmark	tog	ikke	et	sådant	forbehold	for	artikel	33,	hvorfor	det	kan	udledes,	

at	den	danske	stat	anser	psykisk	vold	som	et	vigtigt	område,	der	bør	sættes	ind	over	for	–	ikke	

blot	 igennem	 ikke-strafferetlige	 sanktioner,	 men	 også	 gennem	 bestemmelser	 i	 den	 danske	

straffelov.	

	

6.1.2	Den	danske	retstilstand	

Psykisk	vold	er	imidlertid	ikke	anerkendt	som	en	selvstændig	strafbar	handling	eller	adfærd	

inden	for	den	danske	strafferet.	Til	trods	herfor	konkluderede	Justitsministeriet	i	sit	notat	om	

de	lovgivningsmæssige	konsekvenser	af	en	ratificering	af	Istanbulkonventionen,	at	de	i	dansk	

ret	 eksisterende	 straffebestemmelser	 udgjorde	 et	 tilstrækkeligt	 værn	 mod	 psykisk	 vold.192	

Flere	 frivillige	 organisationer	 anbefalede	 ellers	 i	 deres	 høringssvar,	 forud	 for	 det	 danske	

lovforslag	 om	 Istanbulkonventionen,	 en	 selvstændig	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold.	 For	

eksempel	bemærkede	den	frivillige	forening	Joan-Søstrene	–	med	opbakning	fra	blandt	andre	

Landsorganisation	 af	 kvindekrisecentre	 (LOKK)	 –	 at	 de	 så	 frem	 til	 en	 ”[…]	 mere	 udtalt	

lovgivning	på	området,	 som	 i	dag	 [oktober	2013]	næppe	endda	kan	betegnes	 som	omfattet	af	

straffeloven”.193194	Institut	 for	Menneskerettigheder	anbefalede	 ligeledes	 i	 sit	høringssvar,	 at	

																																																								
189	Den	Forklarende	Rapport,	s.	48	
190	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
191	Institut	for	Menneskerettigheder:	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
192	Justitsministeriet	notat,	s.	43	
193	Joan-Søstrene,	Vedrørende	høring	over	forslag	til	lov	om	ændring	af	straffeloven	(Gennemførelse	af	
Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet)		
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Danmark	 med	 ratificeringen	 af	 konventionen	 sikrede	 en	 efterlevelse	 af	 artikel	 33	 i	 dansk	

ret.195		

	

I	 ovennævnte	 notat	 henviser	 Justitsministeriet	 blandt	 andet	 til	 straffelovens	 §	 245,	 stk.	 2,	

hvorefter	 den,	 som	 tilføjer	 en	 anden	 person	 skade	 på	 legeme	 eller	 helbred	 straffes	 med	

fængsel	indtil	seks	år.196	Hertil	anfører	Justitsministeriet,	at	psykiske	traumer	falder	ind	under	

betegnelsen	”skade	på	helbred”,	som	anført	i	straffelovens	§	245,	stk.	2.197	Justitsministeriets	

vurdering	er	i	overensstemmelse	med	Karnovs	noter,	hvoraf	det	fremgår,	at	ikke	kun	skade	på	

den	 fysiske	 helbredstilstand,	 men	 også	 skade	 på	 den	 psykiske,	 er	 omfattet	 af	

bestemmelsen.198	

	

Dog	 fremgår	 det	 også	 af	 Karnovs	 noter,	 at	 ”skade”	 skal	 forstås	 i	 overensstemmelse	 med	

hidtidig	praksis.199	I	forbindelse	hermed	nævnes	eksempler	fra	retspraksis,	dog	uden	at	nogen	

af	disse	vedrører	psykisk	vold	eller	på	anden	vis	psykiske	skader.200	Derimod	nævnes	fysiske	

skader	som	udslåede/beskadigede	tænder,	alvorlige	snitsår/flænger,	brækkede	fingre	og	tæer	

samt	 svære	 hjernerystelser. 201 	Endvidere	 fremgår	 det	 af	 Karnovs	 noter,	 at	 det	 ved	

bedømmelsen	 af,	 om	der	 foreligger	 en	 skade	 i	 bestemmelsens	 forstand,	 vil	 have	 betydning,	

hvor	 længe	 forurettede	 har	 haft	 ulemper	 som	 følge	 af	 krænkelsen,	 eksempelvis	 i	 form	 af	

smerter,	 sengeleje,	 uarbejdsdygtighed	og	nødvendig	 lægehjælp.202	Direkte	bemærkninger	 til	

psykiske	 ulemper	 fremgår	 ikke. 203 	Sluttelig	 belyser	 Karnov	 anvendelsesområdet	 for	

straffelovens	 §	245,	 stk.	 2	 igennem	en	oplistning	 af	 en	betragtelig	mængde	domspraksis.204	

Ingen	af	de	i	Karnovs	noter	oplistede	domme	vedrører	imidlertid	psykisk	vold	som	defineret	

																																																																																																																																																																																								
194	Justitsministeriet,	Kommenteret	oversigt	over	hørringssvar	vedrørende	forslag	til	lov	om	ændring	af	
straffeloven	(gennemførelse	af	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	
og	vold	i	hjemmet)	
195	Justitsministeriet,	Kommenteret	oversigt	over	hørringssvar	vedrørende	forslag	til	lov	om	ændring	af	
straffeloven	(gennemførelse	af	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	
og	vold	i	hjemmet)	
196	Justitsministeriets	notat,	s.	43	
197	Justitsministeriets	notat,	s.	43	
198	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008		
199	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
200	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
201	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
202	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
203	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
204	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
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ovenfor.	 På	 baggrund	 af	 ovenstående	 kan	 det	 derfor	 påvises,	 at	 betegnelsen	 ”skade	 på	

helbred”,	 som	 anført	 i	 straffelovens	 §	 245,	 stk.	 2,	 i	 praksis	 alene	 retter	 sig	 mod	 skade	 på	

menneskers	 tilstand	med	 hensyn	 til	 den	 fysiske	 sundhed,	 og	 følgelig	 kan	 Justitsministeriets	

fortolkning	af	”helbred”	som	også	indeholdende	skade	på	den	psykiske	helbredstilstand	anses	

for	illusorisk.	

	

Af	 den	 kommenterede	 straffelov	 fremgår	 det,	 at	 straffelovens	 §	 245,	 stk.	 2	 i	 almindelighed	

ikke	 har	 en	 selvstændig	 betydning	 inden	 for	 den	 danske	 strafferet.205	Det	 skyldes,	 at	 vold	

udøvet	med	 forsæt	 til	 skade	 som	 regel	 vil	 være	 af	 særlig	 rå,	 brutal	 eller	 farlig	 karakter	 og	

derfor	 allerede	omfattet	 af	 straffelovens	 §	 245,	 stk.	 1.206	Rent	 teoretisk	 indrømmes	der	 dog	

mulighed	for	eksempler,	hvor	det	ikke	vil	være	tilfældet,	og	her	medfører	straffelovens	§	245,	

stk.	2,	at	forsæt	til	skade	i	sig	selv	karakteriserer	en	voldshandling	som	særlig	grov,	således	at	

der	skal	anvendes	en	strengere	strafferamme	end	normalrammen	på	et	år	og	seks	måneder	i	

straffelovens	§	244,	der	vedrører	simpel	vold,	jf.	ovenfor.207		

	

Endvidere	kan	det	påpeges,	at	det	af	Karnovs	noter	til	straffelovens	§	245,	stk.	2	fremgår,	at	

bestemmelsen	 kun	 omfatter	 forsætlige	 skadestilføjelser.208	Dermed	 er	 det	 påkrævet,	 at	 den	

pågældende	gerningsperson	har	tilstræbt	–	 i	 form	af	direkte	hensigt,	det	vil	sige	 forsæt	–	at	

påføre	 forurettede	 skade,	 hvorfor	 bestemmelsens	 anvendelsesområde	 ses	 endnu	 mere	

snævert.	At	en	gerningsperson	som	følge	af	straffelovens	§	245,	stk.	2	skal	have	haft	forsæt	til	

gerningen,	 vil	 kunne	 skabe	 bevismæssige	 vanskeligheder	 i	 praksis,	 især	 henset	 til,	 at	 der	 i	

dansk	retlig	sammenhæng	ikke	findes	en	klar	definition	af	psykisk	vold.		

	

Der	har	tidligere	været	 fokus	på	afgrænsningen	imellem	straffelovens	§§	245,	stk.	1	og	245,	

stk.	2.	Rigsadvokaten	fandt	i	1991,	efter	gennemgang	af	34	domme	vedrørende	anvendelsen	

af	de	på	 tidspunktet	nye	bestemmelser	 i	 straffelovens	§§	244-246,	at	der	 ikke	havde	 fundet	

domfældelser	sted	efter	straffelovens	§	245,	stk.	2.209	Det	ses	stadig	at	være	tilfældet,	eftersom	

det	 i	 forbindelse	med	udarbejdelsen	af	nærværende	speciale	heller	 ikke	har	været	muligt	at	

																																																								
205	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
206	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
207	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
208	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	245,	stk.	2,	note	1008	
209	Rigsadvokaten,	Anklagemyndighedens	Årsberetning,	s.	66ff.	
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finde	publicerede	domme	med	henvisning	til	§	245,	stk.	2.	Således	bekræfter	retspraksis	det	

oven	for	anførte	om,	at	straffelovens	§	245,	stk.	2	sammenlignet	med	straffelovens	§	245,	stk.	

1,	har	et	meget	snævert	anvendelsesområde,	hvorfor	Justitsministeriets	henvisning	til	§	245,	

stk.	2	som	anvendelig	i	sager	om	psykisk	vold	synes	letkøbt.	

	

Foruden	straffelovens	§	245,	stk.	2	anser	Justitsministeriet	også	straffelovens	§	266	om	grove	

trusler	 for	 anvendelig	 i	 sager	om	psykisk	vold.210	Bestemmelsen	omfatter	 tilfælde,	 hvor	der	

fremsættes	trusler	om	strafbare	handlinger,	som	er	egnede	til	at	fremkalde	alvorlig	frygt	for	

eget	eller	andres	 liv,	helbred	eller	velfærd,	og	strafferammen	er	bøde	eller	 fængsel	 indtil	 to	

år.211		

	

Straffelovens	 §	 266	 fordrer	 en	 bedømmelse	 af	 det	 objektive	 gerningsindhold.	 Retten	 skal	

foretage	en	konkret	og	objektiv	vurdering	af	den	pågældende	 trussel,	herunder	om	den	har	

været	egnet	til	at	fremkalde	frygt	hos	modtageren.	Truslen	behøver	således	ikke	have	medført	

faktisk	 frygt	 hos	 modtageren.	 Endvidere	 skal	 retten	 iagttage	 de	 såkaldte	 subjektive	

betingelser,	 herunder	 gerningspersonens	 subjektive	 tilregnelse	 i	 form	 af	 forsæt	 til	 at	

fremsætte	truslen.	Det	skal	i	den	forbindelse	kort	bemærkes,	at	forsætskravet	i	straffelovens	§	

266	vedrører	selve	truslen,	hvorfor	der	ikke	er	krav	om,	at	gerningspersonen	skal	have	haft	

forsæt	til	at	realisere	indholdet	af	truslen.		

	

Som	det	ligeledes	gør	sig	gældende	for	straffelovens	§	245,	stk.	2,	jf.	ovenfor,	ses	straffelovens	

§	266	heller	ikke	anvendt	i	relation	til	psykisk	vold,	når	der	er	tale	om	vold	i	nære	relationer	

begået	 mod	 en	 nuværende	 partner.	 Det	 fastslås	 både	 på	 baggrund	 af	 Institut	 for	

Menneskerettigheders	 research	 for	 årene	 2012-2013212 ,	 ligesom	 det	 i	 forbindelse	 med	

nærværende	speciale	–	efter	gennemgang	af	trykte	retssager	om	psykisk	vold	–	heller	ikke	har	

været	muligt	at	finde	domspraksis	fra	2013	og	frem	til	i	dag,	hvor	bestemmelserne	er	blevet	

anvendt	på	 tilfælde	af	psykisk	vold	 i	nære	 relationer	begået	mod	en	nuværende	partner.213	

Det	bemærkes	i	parentes	hertil,	at	det	alene,	og	kun	i	et	begrænset	omfang,	har	været	muligt	

																																																								
210	Justitsministeriets	notat,	s.	43	
211	Justitsministeriet	nævner	ikke	straffelovens	§	260	om	ulovlig	tvang	som	anvendelig	ved	i	sager	om	
psykisk	vold.		
212	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
213	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
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at	finde	domfældelser	om	trusler	fremsat	mod	forhenværende	partnere.	I	ingen	af	disse	sager	

har	 domstolene	 dog	 henvist	 til,	 at	 truslerne	 udgjorde	 en	 form	 for	 psykisk	 vold.	 Det	 synes	

bemærkelsesværdigt,	at	det	i	forbindelse	med	nærværende	speciale	ikke	har	været	muligt	at	

identificere	domfældelser	om	psykisk	vold	i	nære	relationer	begået	mod	nuværende	partnere	

–	især	henset	til,	at	psykisk	vold,	herunder	trusler,	er	den	mest	udbredte	form	for	vold	i	nære	

relationer.214	

	

Ifølge	 Institut	 for	 Menneskerettigheders	 rapport,	Ret	 til	 et	 liv	 uden	 vold,	 der	 indeholder	 en	

juridisk	 analyse	 af	 Danmarks	 opfyldelse	 af	 Istanbulkonventionen,	 skal	 baggrunden	 for	

Justitsministeriets	afvisning	af	at	kriminalisere	psykisk	vold	findes	i	ønsket	om	”[…]	at	bevare	

en	definition	af	vold,	hvor	den	strafbare	adfærd	er	defineret	som	en	konkret,	objektiv	handling	

[…]”	og	som	derimod	ikke	bygger	på	et	offers	subjektive	opfattelse.215	Denne	tilgang	forklarer	

og	 fastholder	 Justitsministeriet	af	bevismæssige	årsager;	dels	 fordi	et	bevis	 for	psykisk	vold	

kan	 volde	 store	 vanskeligheder	 i	 praksis,	 dels	 af	 hensyn	 til	 gerningspersonens	

retssikkerhed.216	Det	bemærkes,	at	disse	argumenter	vil	blive	nærmere	belyst	og	diskuteret	i	

det	senere	figurerende	diskussionsafsnit.	

	

6.1.3	Tidligere	overvejelser	i	dansk	regi	

Kriminalisering	af	psykisk	vold	er	 ikke	et	nyt	emne	 inden	 for	dansk	strafferet.	 I	 forbindelse	

med	 Danmarks	 ratificering	 af	 FN’s	 Torturkonvention	 i	 1987	 drøftede	 Straffelovrådet,	 om	

straffelovens	 voldsparagraffer	 skulle	 udvides	 til	 også	 at	 omfatte	 psykisk	 vold,	 herunder	 om	

psykisk	vold	skulle	kriminaliseres	selvstændigt.217		

	

Straffelovrådet	fandt	i	forbindelse	med	ovennævnte	vurdering,	at	udtrykket	”psykisk	smerte	

eller	 lidelse”,	 som	 udgør	 en	 del	 af	 definitionen	 af	 tortur	 i	 Torturkonventionens	 artikel	 1,	

kunne	 give	 anledning	 til	 en	 vis	 fortolkningstvivl.218	Rådet	 udpegede	 dog	 eksempler	 som	

formentlig	måtte	anses	for	egnede	til	at	medføre	sådanne	psykiske	smerter/lidelser,	herunder	

																																																								
214	LOKK,	Hvad	er	vold?		
215	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
216	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
217	Straffelovrådet,	Betænkning	nr.	1099	om	strafferammer	og	prøveløsladelse,	s.	149	
218	Straffelovrådet,	Betænkning	nr.	1099	om	strafferammer	og	prøveløsladelse,	s.	149	
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eksempelvis	 isolation,	 anbringelse	 i	 mørke,	 trusler,	 langvarig	 afhøring	 et	 cetera.219	Dertil	

bemærkede	 rådet,	 at	 næsten	 alle	 de	 tilfælde,	 hvor	 psykisk	 smerte/lidelse	 kunne	 tænkes	 at	

forekomme,	 og	 som	kunne	 forbindes	med	begrebet	 ”tortur”,	 på	 en	 eller	 anden	måde	måtte	

være	 et	 indgreb	 i	 den	 fysiske	 integritet	 omfattet	 af	 straffelovens	 §	 244. 220 	Endvidere	

konkluderede	rådet,	at	hvor	dette	 ikke	måtte	være	tilfældet,	måtte	 fornøden	straffehjemmel	

antages	at	følge	af	andre	bestemmelser	i	straffeloven,	for	eksempel	straffelovens	§	245,	stk.	2	

om	forsætlig	forvoldelse	af	skade	på	legeme	eller	helbred,	der	således	også	ville	omfatte	den	

forsætlige	tilføjelse	af	skade	på	den	angrebnes	psykiske	helbredstilstand,	jf.	ovenfor.		

	

Straffelovrådet	anerkendte	slutteligt	muligheden	for,	at	der	(måske)	senere	ville	fremkomme	

oplysninger	 om	handlingstyper,	 omfattet	 af	 Torturkonventionens	 artikel	 1,	 der	 kunne	 rejse	

tvivl	 om,	 hvorvidt	 der	 måtte	 være	 straffehjemmel	 i	 dansk	 ret.	 På	 det	 på	 tidspunktet	

foreliggende	 grundlag	 konkluderede	 Straffelovrådet	 imidlertid,	 at	 der	 ikke	 var	 behov	 for	 at	

udfærdige	 en	 selvstændig	voldsparagraf	 vedrørende	psykisk	vold,	 ligesom	rådet	heller	 ikke	

fandt	 tilstrækkelig	 anledning	 til	 at	 foreslå	 gerningsbeskrivelserne	 i	 straffelovens	

voldsparagraffer	 §§	 244-246	 udvidet	 til	 psykisk	 vold	 eller	 til	 nærmere	 angivne	 handlinger,	

der	måtte	rumme	eller	medføre	en	krænkelse	på	det	psykiske	plan.221	222	

	

Tidligere	har	også	Strafferetsplejeudvalget	beskæftiget	sig	med	temaet	psykisk	vold,	nærmere	

bestemt	 stalking.	 Selv	om	udtalelserne	 i	 det	 følgende	afsnit	 er	 fremsat	 i	 forbindelse	med	et	

spørgsmål	 om	 kriminalisering	 af	 stalking,	 har	 bemærkningerne	 også	 relevans	 for	

kriminalisering	af	psykisk	vold.	Det	skyldes,	at	en	stillingtagen	til	kriminalisering	af	stalking	–	

der	 anses	 som	 en	 form	 for	 psykisk	 vold	 –	 må	 antages	 også	 at	 give	 et	 indblik	 i	

Strafferetsplejeudvalgets	 syn	 på	 en	 eventuel	 (selvstændig)	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold.	

Det	 især	 henset	 til,	 at	 kriminalisering	 af	 både	 stalking	 og	 psykisk	 vold	 vil	 skulle	 bero	 på	

egnethedsvurderinger,	det	vil	sige	om	den	pågældende	adfærd	er	egnet	til	at	fremkalde	frygt	

hos	ofret.	

	

																																																								
219	Straffelovrådet,	Betænkning	nr.	1099	om	strafferammer	og	prøveløsladelse,	s.	149-150	
220	Straffelovrådet,	Betænkning	nr.	1099	om	strafferammer	og	prøveløsladelse,	s.	150	
221	Straffelovrådet,	Betænkning	nr.	1099	om	strafferammer	og	prøveløsladelse,	s.	150	
222	Straffelovrådet,	Betænkning	nr.	1494	om	en	torturbestemmelse	i	straffeloven,	s.	31	
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Strafferetsplejeudvalget	anerkendte	i	sin	betænkning	forud	for	Lov	om	tilhold,	opholdsforbud	

og	bortvisning	fra	2012223	224	begrebet	”psykisk	terror”	i	forbindelse	med	vurderingen	af,	om	

der	skulle	indføres	en	straffebestemmelse	om	stalking	med	udgangspunkt	i	ofrets	reaktion.225	

Udvalget	 anførte	 således,	 at	 psykisk	 terror	 udgør	 ”[…]	 en	 reel	 og	 efter	 omstændighederne	

meget	 mærkbar	 belastning	 for	 forurettede”. 226 	Udvalget	 fandt	 imidlertid	 også,	 at	 en	

objektiveret	bestemmelse	af	 stalking	ville	”[…]	ramme	tilfælde,	der	af	den	forurettede	opleves	

som	”psykisk	terror”,	 for	eksempel	som	følge	af	at	gerningsmanden	regelmæssigt	 tager	ophold	

uden	for	forurettedes	bopæl,	men	uden	at	der	kræves	bevis	for,	at	psykisk	skade	er	tilsigtet	eller	

er	en	 følge	af	adfærden”.227	I	 relation	 til	 en	 objektiveret	 bestemmelse	 om	 stalking	 påpegede	

Strafferetsplejeudvalget	 imidlertid,	 ”[…]	 at	 straffebestemmelser,	 der	 […]	 angiver	

gerningsindholdet	primært	gennem	kvalitative	beskrivelser	af	 en	 i	øvrigt	uspecificeret	adfærd,	

såsom	 skræmmende	 eller	 belastende,	 kan	 give	 anledning	 til	 væsentlige	 betænkeligheder,	 fordi	

det	 kan	 være	 vanskeligt	 på	 forhånd	 at	 afgrænse	 anvendelsesområdet”. 228 	Følgelig	

understregede	 udvalget	 vigtigheden	 af,	 at	 straffebestemmelser	 bygger	 på	 gerningsindhold	

med	en	konkret,	objektiv	afgrænsning,	ligesom	udvalget	fremhævede,	at	det,	der	bestemmer,	

om	 et	 strafbart	 forhold	 er	 begået,	 skal	 være	 gerningspersonens	 objektive	 adfærd	 og	

gerningspersonens	subjektive	 tilregnelse	 (det	vil	 sige	 fortsæt),	og	dermed	 ikke	 forurettedes	

reaktion	eller	oplevelse	af	gerningen.229	

	

Ovenstående	 bemærkninger	 stemmer	 således	 overens	 med	 Justitsministeriets	

betænkeligheder	 ved	 at	 kriminalisere	 psykisk	 vold,	 jf.	 ovenfor.	 Denne	 forklaring	 kan	

imidlertid	 synes	 forhastet,	 særligt	 henset	 til,	 at	man	 inden	 for	 andre	områder	 i	 den	danske	

strafferet	 ikke	 finder	 det	 problematisk	 at	 fastslå,	 hvorvidt	 en	 adfærd	 har	 været	 egnet	 til	 at	

krænke	 andre	 (uden	 nogen	 dog	 faktisk	 behøver	 at	 føle	 sig	 krænket),	 ligesom	

gerningspersonens	 egne	 opfattelser	 af	 gerningen	 og	 dens	 følger	 i	 visse	 tilfælde	 er	 uden	

betydning.230	Det	 ses	 eksempelvis	 med	 straffelovens	 §	 232	 om	 blufærdighedskrænkelse,	

																																																								
223	Lov	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning	
224	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	99	
225	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	98	
226	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	114	
227	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	99-100	
228	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	98-99	
229	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	98-99	
230	Straffeloven,	§	232	om	blufærdighedskrænkelse	
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ligesom	det	 gør	 sig	 gældende	 for	oven	 for	nævnte	bestemmelse	om	grove	 trusler,	 jf.	 §	266,	

som	 Justitsministeriet	 endda	 henviser	 til	 som	 anvendelig	 i	 sager	 om	 psykisk	 vold. 231	

Strafferetsplejeudvalget	 anfører	 da	 også	 i	 relation	 til	 spørgsmålet	 om	 kriminalisering	 af	

stalking,	at	den	måde,	hvormed	gerningspersonens	adfærd	er	egnet	til	at	påvirke	forurettede,	

ikke	 må	 være	 uden	 betydning.	 Dog	 påpeger	 udvalget	 hurtigt	 derefter,	 også	 i	 relation	 til	

stalking,	 at	 adfærden	 allerede	 efter	 gældende	 ret	 har	 betydning	 i	 flere	 henseender,	 for	

eksempel	med	hensyn	til	om	der	foreligger	en	fredskrænkelse,	om	en	adfærd	har	karakter	af	

strafbare	 trusler,	 jf.	 ovenfor,	 og	 med	 hensyn	 til	 strafudmåling.232	Udvalget	 peger	 på	 det	

fundamentale	 retssikkerhedsmæssige	 krav,	 hvorefter	 den,	 der	 skal	 straffes,	 skal	 have	 haft	

mulighed	 for	 at	 indse,	 at	 han	 eller	 hun	 begår	 et	 strafbart	 forhold,	 som	 det	 mest	 centrale	

argument	 for	 ikke	at	kriminalisere	stalking.	Udvalget	understreger	dermed,	at	det	 ikke	 i	 sig	

selv	må	være	det	afgørende,	om	en	person	har	opfattet	 sig	som	udsat	 for	en	krænkelse,	 for	

eksempel	 i	 form	 af	 stalking.	 På	 den	 måde	 fandt	 udvalget	 ikke	 grundlag	 for,	 igennem	 en	

straffebestemmelse,	at	definere	gerningsindholdet	af	stalking,	det	vil	sige	beskrivelsen	af	den	

strafbare	 handling,	 ud	 fra	 ofrets	 reaktion,	 og	 således	 blev	 det	 anført,	 at	 gerningspersonens	

adfærd	og	subjektive	forhold	skal	være	det	afgørende.		

	

Det	bemærkes	hertil,	at	stalking	som	selvstændigt	spørgsmål	ikke	vil	blive	omtalt	nærmere	i	

dette	 speciale,	 idet	 den	 danske	 stat	 har	 taget	 et	 gyldigt	 forbehold	 for	 at	 benytte	 ikke-

strafferetlige	 sanktioner	 i	 stedet	 for	 strafferetlige	 sanktioner	 for	 stalking,	 jf.	

Istanbulkonventionens	artikel	34	og	afsnit	4.3	i	nærværende	speciale.	Imidlertid	har	vi,	som	

nævnt	 oven	 for,	 fundet	 Strafferetsplejeudvalgets	 kommentarer	 til	 en	 selvstændig	

kriminalisering	 af	 stalking	 relevante,	 idet	 udvalget	 i	 forbindelse	 hermed	 har	 anerkendt	

begrebet	”psykisk	terror”	og	tilmed	understreget	den	mærkbare	belastning	som	forurettede	

udsættes	for.	

	
	
	

																																																								
231	Justitsministeriets	notat,	s.	43	
232	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	98-99	
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6.1.4	Udvikling	internationalt	

I	 forlængelse	 af	 ovennævnte	 nationale	 overvejelser	 om	 en	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold,	

anses	 det	 for	 relevant	 at	 iagttage	 den	 internationale	 udvikling	 på	 dette	 område.	

Kriminalisering	 af	 vold	 i	 nære	 relationer	 har	 ikke	 alene	 i	 Danmark	 haft	 tendens	 til	 kun	 at	

centrere	sig	om	 fysisk	vold,	det	gælder	også	 internationalt.	En	mere	nuanceret	 forståelse	af	

samlivsrelateret	vold	er	imidlertid	løbende	opstået.	Ligesom	det	i	den	forklarende	rapport	er	

påvist,	 at	 psykisk	 vold	 i	 nære	 relationer	 ofte	 går	 forud	 for	 eller	 ledsager	 fysisk	 og	 seksuel	

vold,233	anerkendes	den	psykiske	vold	på	lignende	vis	i	andre	sammenhænge.	En	række	lande	

har	 vedtaget	 og/eller	 ændret	 deres	 respektive	 lovgivninger,	 således	 at	 også	 mere	 subtile	

former	 for	 vold	 (psykisk,	 materiel	 og	 økonomisk)	 er	 blevet	 defineret	 og	 kriminaliseret;	

Frankrig,	Brasilien,	Costa	Rica,	Indien,	Storbritannien	og	Sverige	har	således	helt	eller	delvist	

kriminaliseret	psykisk	vold.234	235		

	

I	2013	 indførte	Sverige	et	 stk.	2	 til	den	svenske	straffelovs	§	4	a,	 som	er	 indeholdt	 i	 lovens	

kapitel	4	om	forbrydelser	mod	frihed	og	fred.236	Det	fremgår	af	bestemmelsens	stk.	1,	at	den,	

der	 begår	 forbrydelser237 	mod	 en	 nærtstående	 eller	 tidligere	 nærtstående	 person,	 skal	

straffes	med	 fængsel	 i	mindst	ni	måneder	og	højst	 seks	år,	hvis	gerningen	udgør	et	 led	 i	en	

gentagen	krænkelse	af	ofrets	integritet,	og	hvis	gerningen	er	egnet	til	at	påføre	alvorlig	skade	

på	ofrets	selvværd.238	Af	bestemmelsens	stk.	2	fremgår	endogså,	at	hvis	gerningerne	oplistet	i	

stk.	1	er	begået	af	en	mand	mod	en	kvinde,	som	han	er	eller	har	været	gift	med,	eller	som	han	

bor	eller	har	boet	sammen	med	under	ægteskabslignende	 forhold,	så	skal	han	 i	stedet,	men	

efter	 samme	 strafferamme	 som	 i	 stk.	 1,	 idømmes	 en	 straf	 for	grov	mishandling	 af	 kvinder	

(såkaldt	grov	kvinnofridskränkning).239	240	241	Således	retter	stk.	2	i	den	svenske	bestemmelse	

																																																								
233	Den	Forklarende	Rapport,	s.	31	
234	Frankrig,	Loi	no.	2010-769	du	9	juillet	2010	relative	aux	violences	faites	specifiquement	au	femmes,	
Brasilien,	Maria	da	Penha	Law	(lei	no.	11.340	de	7	de	agosto	de	2006),	artikel	5,	Costa	Rica,	Criminalization	
of	Violence	against	Women	Law,	artikel	1,	Indien,	Protection	of	Women	from	Domestic	Violence	Act,	kapitel	II,	
Storbritannien,	Serious	Crimes	Act	(2015),	artikel	76,	og	Sverige,	Brottsbalken,	kapitel	4,	4	a	
235	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women,	s.	26	
236	Brottsbalken	med	senere	ændringer,	kap.	4,	4	a,	stk.	2	
237	Bestemmelsen	retter	sig	direkte	mod	forbrydelser	kriminaliseret	i	den	svenske	straffelovs	kapitel	3	(Om	
brott	mot	liv	och	hälsa),	kapitel	4	(Om	brott	mot	frihet	och	frid),	kapitel	6	(Om	sexualbrott)	og	kapitel	12	(Om	
skadegörelsebrott)	samt	i	§	24	(Överträdelse	av	kontaktförbud)	i	den	særskilte	lov	Lag	om	kontaktförbud.	
238	Brottsbalken	med	senere	ændringer,	kap.	4,	4	a,	stk.	2.		
239	Brottsbalken	med	senere	ændringer,	kap.	4,	4	a,	stk.	2.	
240	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	80	
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sig	mod	vold	mod	kvinder,	herunder	systematisk	og	gentagen	krænkelse	af	kvinders	psykiske	

integritet.		

	

Så	sent	som	i	2015	kriminaliserede	Storbritannien	gentagen	tvang	og	kontrollerende	adfærd	

(såkaldt	coercive	or	controlling	behavior)242,	og	af	en	tilhørende	vejledning	udarbejdet	til	det	

britiske	 politi,	 fremgår	 det,	 at	 ”The	 new	 offence	 closes	 a	 gap	 in	 the	 law	 around	 patterns	 of	

controlling	 or	 coercive	 behaviour	 in	 an	 ongoing	 relationship	 between	 intimate	 partners	 or	

family	 members”. 243 	Den	 nyligt	 indførte	 bestemmelse	 kriminaliserer	 kontrol	 som	

handlemønster,	 idet	 bestemmelsen	 retter	 sig	mod	 gentagne	 eller	 kontinuerlige	 krænkelser	

begået	 af	 en	 gerningsperson	 mod	 en	 anden	 person,	 hvem	 denne	 på	 tidspunktet	 for	

krænkelserne	 befandt	 sig	 i	 en	 nær	 relation	 med.244	I	 vejledningen	 til	 politiet	 uddybes	 det	

endvidere,	 at	 den	pågældende	adfærd	 skal	have	haft	 en	 alvorlig	 virkning	på	offeret,	 hvilket	

skal	 vurderes	 ud	 fra,	 1)	 om	 ofret	mere	 end	 to	 gange	 har	 frygtet	 at	 blive	 udsat	 for	 vold	 af	

gerningspersonen,	eller	2)	om	adfærden	har	haft	en	væsentlig	negativ	 indvirkning	på	ofrets	

daglige	aktiviteter.	Endvidere	stilles	der	også	et	krav	om	subjektiv	tilregnelse,	det	vil	sige	at	

gerningspersonen	enten	vidste	eller	burde	have	vidst,	at	adfærden	ville	have	en	alvorlig	effekt	

på	 ofret.245	Sluttelig	 findes	 der	 i	 vejledningen	 en	 definition	 af,	 hvad	 der	 udgør	 henholdsvis	

tvang	og	kontrollerende	adfærd,	ligesom	der	oplistes	eksempler	herpå.246	

	

Der	 har	 dog	 også	 i	 internationalt	 regi	 været	 fokus	 på	 vanskelighederne	 ved	 at	 indføre	

egentlige	 straffebestemmelser	 om	 psykisk	 vold.	 FN’s	 Ekspertgruppe	 (om	 god	 praksis	 i	

lovgivning	om	vold	mod	kvinder)	har	anført,	at	definitioner	af	vold	i	hjemmet,	der	inkluderer	

psykisk	 og	 økonomisk	 vold,	 kan	 være	 problematiske	 i	 praksis,	 under	 henvisning	 til	 blandt	

andet,	at	mange	voldsramte	kvinder	ikke	kan	forvente	en	stærk	respons	fra	retssystemet,	når	

det	drejer	sig	om	krænkelser	i	form	af	psykisk	(eller	økonomisk)	vold,	og	at	volden	kan	være	
																																																																																																																																																																																								
241	Det	bemærkes,	at	bestemmelsen	pr.	1.	juli	2013	blev	udvidet	til	ligeledes	omfatte	hærværk	og	brud	på	
kontaktforbud.	
242	The	Serious	Crime	Act,	artikel	76	
243	The	Home	Office,	Controlling	or	Coercive	Behaviour	in	an	Intimate	or	Family	Relationship	-	Statutory	
Guidance	Framework,	s.	2-3	
244	The	Home	Office,	Controlling	or	Coercive	Behaviour	in	an	Intimate	or	Family	Relationship	-	Statutory	
Guidance	Framework,	s.	2	
245	The	Home	Office,	Controlling	or	Coercive	Behaviour	in	an	Intimate	or	Family	Relationship	-	Statutory	
Guidance	Framework,	s.	2	
246	The	Home	Office,	Controlling	or	Coercive	Behaviour	in	an	Intimate	or	Family	Relationship	-	Statutory	
Guidance	Framework,	s.	3	
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yderst	vanskelig	at	bevise.247	Trods	disse	vanskeligheder	har	FN’s	Ekspertgruppe	dog	alligevel	

vurderet,	at	kriminalisering	af	psykisk	vold	er	mulig,	hvis	enhver	definition	af	vold	i	hjemmet,	

indeholdende	 psykisk	 vold,	 udformes	 og	 håndhæves	 på	 en	 kønssensitiv	 og	 hensigtsmæssig	

måde,	 samt	 hvis	 fagkyndig	 ekspertise	 fra	 relevante	 eksperter,	 herunder	 psykologer	 og	

rådgivere,	 jurister,	sagsbehandlere	og	forskere,	anvendes	til	at	vurdere,	om	en	given	adfærd	

udgør	psykisk	vold.248	Således	har	man	i	international	sammenhæng	ikke	fundet	det	umuligt	

at	 kriminalisere	psykisk	 vold,	 så	 længe	den	nødvendige	 fagekspertise	 blot	 er	 til	 stede	 til	 at	

definere	volden.		

	

6.1.5	Sammenfatning	

I	medfør	af	 artikel	33	 i	 Istanbulkonventionen	er	Danmark	 forpligtet	 til	 at	 sikre,	 at	det	 efter	

dansk	 lovgivning	 er	 strafbart	 med	 forsæt	 at	 forøve	 alvorlig	 skade	 på	 en	 persons	 psykiske	

integritet	ved	anvendelse	af	 tvang	eller	 trusler.	Dansk	 ret	 indeholder	 imidlertid	hverken	en	

definition	 eller	 selvstændig	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold,	 men	 Justitsministeriet	 har	

konkluderet,	 at	 artikel	 33	 i	 konventionen	 ikke	 behøvede	 at	 medføre	 lovgivningsmæssige	

konsekvenser,	 idet	 straffelovens	 §§	 245,	 stk.	 2	 og	 266	 udgør	 et	 tilstrækkeligt	 værn	 mod	

psykisk	 vold.	 Ved	 gennemgang	 af	 dansk	 retspraksis	 ses	 bestemmelserne	 imidlertid	 ikke	

anvendt	 på	 tilfælde	 af	 psykisk	 vold	 i	 nære	 relationer	 som	defineret	 inden	 for	 psykologiens	

verden.249	Den	nuværende	kriminalisering	af	psykisk	vold	 igennem	§§	245,	 stk.	2	og	266	er	

således	rent	formel	og	teoretisk,	og	på	baggrund	heraf	kan	det	konkluderes,	at	Danmark	ikke	

sanktionerer	tilfælde	af	psykisk	vold	i	overensstemmelse	med	Istanbulkonventionens	artikel	

33,	hvorfor	bestemmelsen	ikke	er	korrekt	implementeret	i	dansk	ret.	Det	faktum,	at	Danmark	

havde	mulighed	for	at	tage	forbehold	for	retten	til	at	benytte	ikke-strafferetlige	sanktioner	i	

stedet	for	strafferetlige	sanktioner	for	psykisk	vold,	jf.	Istanbulkonventionens	artikel	78,	stk.	

3,	men	ikke	benyttede	sig	af	denne	mulighed,	udgør	således	et	paradoks.		

	
	

																																																								
247	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women,	s.	26	
248	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women,	s.	26	
249	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
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6.2	Diskussion	

Følgende	afsnit	vil	på	baggrund	af	ovenstående	analyse	diskutere,	hvorvidt	det	er	muligt	at	

definere	 og	 afgrænse	 begrebet	 psykisk	 vold	 i	 tilstrækkelig	 grad	 til	 at	 foretage	 en	

kriminalisering	i	dansk	ret,	som	lever	op	til	forpligtelserne	i	Istanbulkonventionens	artikel	33.		

Herudover	vil	fordele	og	ulemper	ved	at	anerkende	psykisk	vold	som	en	selvstændig	strafbar	

handling	eller	adfærd	blive	diskuteret.	Som	nævnt	 i	analysen	oven	 for	har	 Justitsministeriet	

allerede	drøftet	en	mulig	kriminalisering	af	psykisk	vold	og	i	den	forbindelse	anbefalet	ikke	at	

foretage	en	selvstændig	kriminalisering.	Således	vil	følgende	diskussion	tage	udgangspunkt	i	

de	argumenter,	 som	 Justitsministeriet	har	anført	 til	 støtte	 for	 sin	konklusion.	Afslutningsvis	

vil	følgende	afsnit	belyse	forskellige	praktiske	muligheder	for	at	kriminalisere	psykisk	vold	i	

dansk	ret.				

	

Som	argument	imod	at	indsætte	en	egentlig	straffebestemmelse	om	psykisk	vold	taler,	at	der	

ikke	 findes	 en	 fast	 definition	 af	 psykisk	 vold	 i	 dansk	 ret.	Hertil	 kommer,	 at	 psykisk	 vold	 er	

svær	at	afgrænse	overfor	andre	 former	 for	vold.	Endnu	vanskeligere	er	det	at	 fastsætte	den	

nedre	 grænse	 for	 psykisk	 vold,	 idet	 denne	 må	 basere	 sig	 på	 den	 menneskelige	 adfærd,	

herunder	hvornår	en	pågældende	adfærd	går	 fra	at	være	”normal”	 til	psykisk	nedbrydende.	

Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 en	 bestemmelse	 om	 psykisk	 vold	 skal	 tage	 højde	 for,	 at	 vi	

mennesker	oplever	og	reagerer	 forskelligt	samt	 ikke	har	ensartede	grænser	 for,	hvornår	en	

eller	 flere	 hændelser	 medfører	 psykisk	 smerte	 eller	 lidelse.	 I	 tråd	 hermed	 argumenterer	

Justitsministeriet	 og	 Strafferetsplejeudvalget	 for,	 at	 en	 straffebestemmelse,	 der	 angiver	 et	

gerningsindhold	primært	igennem	kvalitative	beskrivelser	af	en	i	øvrigt	uspecificeret	adfærd,	

kan	 give	 anledning	 til	 en	 vis	 fortolkningstvivl	 samt	 vanskeligheder	 i	 forhold	 til	 den	

nødvendige	afgrænsning	af	bestemmelsens	anvendelsesområde.250	251		
	

Hertil	kan	det	imidlertid	anføres	–	og	det	med	henvisning	til	den	i	analysen	anførte	opdeling	af	

psykisk	vold	i	syv	undergrupper	–	at	trusler	ifølge	Justitsministeriet	allerede	er	defineret	og	

kriminaliseret	i	medfør	af	straffelovens	§	266.	Således	kan	der	argumenteres	for,	at	det	i	hvert	

fald	ikke	i	medfør	af	dansk	lovgivning	er	anset	for	vanskeligt	at	straffe	tilfælde	af	psykisk	vold,	

så	længe	der	er	tale	om	grove	trusler.	Imidlertid,	og	som	konkluderet	oven	for,	findes	der	ikke	
																																																								
250	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
251	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	98-99	
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eksempler	fra	praksis,	hvor	trusler	fremsat	mod	en	nuværende	partner	har	medført	straf	efter	

§	 266.	 En	 forklaring	 på	 den	 ikke-eksisterende	 domspraksis	 kan	 imidlertid	 findes	 i,	 at	 det	

indimellem	kan	være	svært	for	parterne,	og	i	sidste	ende	domstolene,	at	skelne	imellem,	hvad	

der	 udgør	 en	 reel	 trussel,	 og	 hvad	der	 udgør	 en	upassende	 opførsel,	 grov	 kommentar	 eller	

(blot)	en	særegen	talemåde.	

	

Selv	 om	 trusler	 som	 regel	 ikke	 er	 til	 at	 tage	 fejl	 af,	 kan	 forskelle	 i	 baggrund,	 opdragelse	 og	

kulturelle	normer	medføre,	at	”trusler”	fremsættes	og	opfattes	meget	forskelligt.	Eksempelvis	

kan	man	forestille	sig,	at	det	i	én	kultur	vil	være	”normalt”	at	benytte	talemåden:	”Jeg	smadrer	

dig”	 uden	 dog	 at	 mene	 andet,	 end	 hvad	 der	 i	 en	 anden	 kultur	 udtrykkes	 igennem	 en	

formulering	såsom:	”Du	er	noget	så	øretæveindbydende”.	Netop	fordi	afsenders	og	modtagers	

forskelle	 i	 baggrund,	 opdragelse	 og	 kulturelle	 normer	 kan	medføre	misforståelser,	 kan	 der	

argumenteres	 for,	 at	 det	 kan	 være	 vanskeligt	 at	 afgøre,	 om	 en	 udtalelse	 udgør	 en	 trussel,	

herunder	om	den	har	været	egnet	 til	at	 fremkalde	alvorlig	 frygt	hos	modtageren.	Hertil	kan	

det	anføres,	at	banale	og	hverdagsagtige	trusler	ofte	bliver	benyttet	i	det	daglige,	for	eksempel	

som	 led	 i	 børneopdragelse:	 ”Hvis	 ikke	 du	 stopper	 nu,	 så	 […]”252,	 hvilket	 blot	 understreger	

afgræsningens	kompleksitet.		

	

Modsat	kan	der	imidlertid	argumenteres	for,	at	når	der	er	tale	om	udtalelser	fremsat	i	nære	

relationer,	så	er	parterne	oftest	–	i	hvert	fald	de,	der	har	kendt	hinanden	i	en	rum	tid	–	i	stand	

til	 at	 afkode	 hinanden,	 herunder	 tage	 højde	 for	 tonefald,	 fysisk	 ageren	 (kropssprog)	 samt	

mulige	 særegne	 talemåder,	 således	 at	 en	 ”normal”	 udtalelse	 ikke	 bliver	 forvekslet	 med	 en	

trussel.	Dermed	kan	der	argumenteres	 for,	at	afgræsningen	af	 trusler	over	 for	”almindelige”	

ikke-truende	udtalelser	ikke	vil	være	vanskelig,	idet	en	part,	der	indgår	i	en	nær	relation,	vil	

evne	at	vurdere,	om	partnerens	udtalelse	indeholder	en	reel	hensigt	til	at	påføre	skade.	Hertil	

kan	det	anføres,	at	en	række	undersøgelser	påviser,	at	voldsramte	kvinders	egne	vurderinger	

af	risikoen	for	yderligere	vold	ofte	er	rimelig	præcise.	253	Dette	synes	ifølge	undersøgelserne	

også	at	gælde	med	hensyn	til	at	vurdere	risikoen	forbundet	med	trusler	samt	andre	former	for	

psykisk	 vold.254	På	 den	 baggrund	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 den	 nuværende	 danske	

																																																								
252	Sådanne	trusler	har	reelt	indhold,	men	er	umiddelbart	strafferetten	uvedkommende.	
253	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	14	og	58	
254	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	14	



	
57	

retstilstand,	der	ikke	indeholder	domfældelser	for	trusler	fremsat	mod	nuværende	partnere,	

ikke	 findes	 berettiget	 i	 vanskeligheden	 ved	 at	 afgrænse	 trusler	 overfor	 ”almindelige”	

udtalelser,	 ligesom	 afgrænsningen	 heller	 ikke	 bør	 udgøre	 et	 argument	 for	 ikke	 at	

kriminalisere	 psykisk	 vold,	 herunder	 trusler.	 Det	 bemærkes,	 at	 EMD	 i	 sin	 praksis	 også	 har	

anerkendt	psykisk	vold	i	form	af	trusler	på	liv	og	legeme	som	en	alvorlig	krænkelse.255	EMRK	

artikel	8	om	retten	til	respekt	for	privatliv	og	familieliv	værner	nemlig	også	om	den	psykiske	

integritet.,	I	 dommen	Hajduova	 v.	 Slovakia256	konstaterede	 domstolen,	 at	 selv	 om	 truslerne,	

som	klagers	forhenværende	ægtemand	havde	fremsat	mod	hende	gentagne	gange,	ikke	havde	

materialiseret	 sig	 til	 konkrete	 handlinger	 af	 fysisk	 vold,	 var	 truslerne	 egnet	 til	 at	 medføre	

alvorlig	frygt	hos	forurettede.	På	den	baggrund	statuerede	EMD,	at	truslerne	i	sig	selv	var	nok	

til	at	påvirke	klagers	psykiske	integritet	og	velfærd.257		

	

Hvad	 angår	 kontrol	 og	 isolation,	 som	 også	 udgør	 former	 for	 psykisk	 vold258 ,	 kan	 der	

argumenteres	for,	at	disse	former	for	psykisk	vold	er	svære	at	afgrænse	overfor	”almindelig”	

adfærd	i	et	parforhold.	Ved	kriminalisering	af	psykisk	vold,	skal	det	kunne	afgøres,	hvornår	en	

kvinde	bliver	kontrolleret	igennem	for	eksempel	overvågning	eller	”afhøring”,	og	hvornår	der	

blot	er	tale	om	naturlig	interesse,	nysgerrighed,	omsorg,	bekymring	eller	”almindelig”	jalousi.	

Endvidere	 skal	 isolation	 kunne	 afgrænses	 overfor	 den	 særlige	 tosomhed,	 som	 par	 –	 især	 i	

starten	 af	 deres	 forhold	 –	 kan	 befinde	 sig	 i,	 og	 som	 medfører	 frivillig	 social	 isolation	 fra	

venner,	 netværk	 og	 fritidsaktiviteter.259	Sådanne	 grænser	 er	 selvsagt	 svære	 at	 drage.	 Især	

afgrænsningen	 overfor	 den	 ”almindelige”	 jalousi	 kan	 være	 vanskelig,	 idet	 jalousi	 også	

eksisterer	i	sunde	forhold,	hvor	den	kan	medføre	både	konflikter	og	følelsesmæssig	turbulens,	

ligesom	 jalousien	 kan	 være	 både	 ensidig	 og	 gensidig.260	Imidlertid	 findes	 der	 en	 række	

indikatorer	 for	 psykisk	 skadelig	 kontrol	 og	 isolation,	 som	 med	 fordel	 kan	 iagttages.261	

Faresignaler	for	social	kontrol	og	isolation	ses	for	eksempel	igennem	kontrol	af	kvindens	brug	

af	telefon	og	sociale	medier,	hvem	kvinden	må	omgås,	og	hvor	ofte	hun	må	omgås	dem,	hvad	

																																																								
255	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	381,	fodnote	113	
256	Hajduová	v.	Slovakia,	pr.	49	
257	Hajduová	v.	Slovakia,	pr.	49	
258	Se	Per	Isdals	definition	af	psykisk	vold	ovenfor,	herunder	inddelingen	af	psykisk	vold	i	7	undergrupper.	
259	Danner,	Viden	om	kærestevold		
260	Danner,	Viden	om	kærestevold	
261	Danner,	Viden	om	kærestevold	
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hun	må	 iklæde	 sig	 og	 så	 videre.262	Endvidere	 beretter	 ofre	 for	 kontrol	 og	 isolation	 ofte	 om	

systematisk	overvågning,	herunder	tilfælde,	hvor	partneren	følger	efter	dem,	ringer	til	dem	i	

tide	 og	 utide	 og	 kræver	 detaljeret	 besked	 om	 al	 færden.263	Endvidere	 kan	 det	 anføres,	 at	

kontrol	og	isolation	–	der	ofte	medfører,	at	ofrene	mister	følelsen	af	at	bestemme	over	sig	selv	

og	eget	liv	–	allerede	er	selvstændigt	kriminaliseret	i	andre	lande,	for	eksempel	i	den	engelske	

bestemmelse	om	tvang	og	kontrollerede	adfærd.264	Således	kan	der	argumenteres	for,	at	man	

ved	 at	 iagttage	 de	 engelske	 overvejelser	 og	 tiltag	 kan	 imødegå	 eventuelle	

afgrænsningsmæssige	 vanskeligheder	 (for	 eksempel	 ved	 at	 indføre	 samme	 krav	 til	

gerningsindhold,	 tilregnelse,	 effekt	 på	 ofret	 samt	 at	 krænkelserne	 skal	 være	 gentagne	 eller	

kontinuerlige).265		

	

Det	medgives,	at	de	øvrige	former	for	psykisk	vold266,	herunder	ydmygende	og	degraderende	

adfærd,	medfører	størst	vanskelighed,	når	der	skal	foretages	en	afgrænsning	over	for	såkaldt	

”normal”	adfærd.	Dette	skyldes,	at	det	menneskelige	sind	medfører,	at	kærester	og	ægtefæller,	

der	 indgår	 i	 almindelige,	 sunde	 parforhold,	 indimellem	 skændes.	 Således	 skal	 partneres	

ytringer	 og	 adfærd	 under	 ”normale”,	 uvægerlige	 skænderier,	 kunne	 afgrænses	 overfor	

psykisk	 vold	 –	 hvilket	 kræver,	 at	 det	 kan	 bestemmes,	 hvornår	 ”normale”	 reaktionsmønstre	

overgår	 til	 at	 udgøre	 nedbrydende	 adfærd.	 Fordi	 en	 ophidset	 partners	 verbale	 og	

adfærdsmæssige	redskaber	ofte	er	identiske	med	de	strategier,	som	udøvere	af	psykisk	vold	

benytter,	 er	 en	 afgrænsning	 dog	 ikke	 så	 ligetil.	 En	 person	 kan	 som	 led	 i	 et	 almindeligt	

parforholdsskænderi	gøre	sig	”momentant	skyldig”	 i	psykisk	vold	under	et	heftigt	skænderi,	

for	 eksempel	 ved	 at	 udsætte	 sin	 partner	 for	 hån,	 ondskabsfuld	 kritik,	 latterliggørelse	 eller	

nedladende	og	ydmygende	bemærkninger.	På	den	baggrund	kan	der	tænkes	tilfælde,	hvor	én	

partner	vil	kategorisere	hændelser	som	psykisk	vold	og	dermed	anse	sig	selv	som	forurettet,	

mens	den	modsatte	part	vil	finde,	at	der	blot	har	været	tale	om	almindelige,	omend	ilsindede,	

vredesudbrud	uden	forsæt	til	at	påføre	psykisk	skade.	Hertil	kommer,	at	kun	de	færreste,	der	

har	indgået	 i	parforhold,	kan	sige	sig	fri	 for	under	skænderier	at	have	fremsat	ytringer	eller	

																																																								
262	Danner,	Viden	om	kærestevold	
263	Danner,	Viden	om	kærestevold	
264	The	Home	Office,	Controlling	or	Coercive	Behaviour	in	an	Intimate	or	Family	Relationship	-	Statutory	
Guidance	Framework,	s.	4	
265	The	Home	Office,	Controlling	or	Coercive	Behaviour	in	an	Intimate	or	Family	Relationship	-	Statutory	
Guidance	Framework,	s.	2	
266	Se	Per	Isdals	definition	af	psykisk	vold	ovenfor,	herunder	inddelingen	af	psykisk	vold	i	7	undergrupper.	
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reageret	med	tavshed	og	fjendtlighed	overfor	deres	partner	–	det	ofte	være	sig	handlinger,	der	

dog	bagefter	fortrydes,	undskyldes	for	og	overkommes	ved	forsoning.	Endvidere	må	det	også	

anføres,	 at	 dét,	 der	 for	 én	 kvinde	 opfattes	 som	et	 skænderi,	måske	 for	 en	 anden	 kvinde	 vil	

opfattes	som	psykisk	vold.	Altså	lyder	et	argument	imod	at	 indføre	en	strafbestemmelse	om	

psykisk	 vold,	 hvor	 også	 ydmygende	 og	 degraderende	 adfærd	 indgår,	 at	 partnere	 kan	 have	

divergerende	 opfattelser	 af	 hændelser	 i	 deres	 parforhold,	 ligesom	 vi	 mennesker	 har	

forskellige	iboende	grænser	for,	hvornår	vi	krænkes	psykisk.	Det	formodes	således,	at	det	er	

med	 baggrund	 i	 ovennævnte	 betragtninger	 om	 psykisk	 vold,	 at	 Justitsministeriet	 har	

argumenteret	 for	 ”[…]	at	bevare	 en	definition	af	 vold,	 hvor	den	 strafbare	adfærd	 er	defineret	

som	en	konkret,	objektiv	handling	og	 ikke	bygger	på	ofrets	subjektive	 frygt”,267	og	derfor	 ikke	

finder	det	hensigtsmæssigt	at	indføre	en	selvstændig	kriminalisering	af	psykisk	vold.	

	

Endvidere	 kan	 der	 dog	 henvises	 til	 FN’s	 Ekspertgruppe,	 som	 anfører,	 at	 lovgivninger	 bør	

indeholde	 definitioner	 af	 vold	 i	 nære	 relationer,	 hvor	 også	 psykisk	 vold	 indgår268,	 ligesom	

flere	lande,	herunder	Sverige	og	senest	Storbritannien,	allerede	har	fulgt	denne	anbefaling	og	

kriminaliseret	psykisk	vold	helt	 eller	delvist.	 FN's	Ekspertgruppe	påpeger	 således,	 at	det	er	

muligt	 at	 undgå	 de	 afgrænsnings-	 og	 bevismæssige	 vanskeligheder,	 som	 Justitsministeriet	

fremsætter	 som	 argument	 for	 ikke	 at	 foretage	 en	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold.	

Ekspertgruppen	anfører	endvidere,	at	man	ved	at	anvende	fagkyndig	ekspertise	fra	relevante	

eksperter,	 herunder	psykologer,	 rådgivere,	 jurister,	 sagsbehandlere	og	 forskere,	 kan	afgøre,	

om	en	bestemt	adfærd	udgør	psykisk	vold.269		

	

Med	baggrund	i	Ekspertgruppens	konklusion	har	vi	 fundet	det	relevant	at	spørge	Ask	Elklit,	

professor	 i	 psykologi	 og	 leder	 for	 Videnscenter	 for	 Psykotraumatologi	 på	 Syddansk	

Universitet270,	 om	 han	 mener,	 at	 ovennævnte	 tilgang	 udgør	 en	 reel	 praktisk	 mulighed	 i	

Danmark.271	Hertil	 har	 vi	 spurgt,	 om	 Elklit	 mener,	 at	 det	 er	 svært	 at	 konstatere,	 hvilke	

																																																								
267	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
268	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women,	s.	26	
269	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women,	s.	26	
270	Professor,	forsker	og	centerleder	for	Videnscenter	for	Psykotraumatologi,	Institut	for	Psykologi,	
Syddansk	Universitet.	Har	blandt	andet	deltaget	i	Retslægerådets	Temamøde	om	PTSD	og	
Belastningsreaktioner	den	07-11-2013,	herunder	holdt	oplæg	om	en	klinisk	psykologisk	vinkel	på	PTSD	
med	særlig	fokus	på	ofre	for	vold	og	voldtægt.	
271	Bilag	2		
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handlinger,	 der	 udgør	 psykisk	 vold,	 herunder	 bestemme	 om	 en	 patients	 skader	 udgør	 en	

følgevirkning	af	psykisk	vold.	

	

Elklit	 forklarer	 indledende,	 hvordan	 flere	 undersøgelser	 påviser	 effekter	 af	 psykisk	 vold,	

ligesom	han	fremhæver,	at	så	længe	der	benyttes	en	klar	definition	af	psykisk	vold,	da	vil	det	

ikke	 være	 vanskeligt	 hverken	 at	 konstatere	 psykisk	 vold	 eller	 følgevirkningerne	 heraf.272	

Elklit	 definerer	 psykisk	 vold	 som:	 ”En	 systematisk	 og	 vedvarende	 devaluering	 af	 en	 anden	

person”.273	Han	 erkender,	 at	 denne	 definition	 kan	møde	 kritik,	 idet	 tilfælde,	 hvor	 personer	

bliver	udelukket	eller	ignoreret,	ikke	omfattes	af	definitionen,	men	han	understreger	samtidig,	

at	 hvis	man	 holder	 sig	 til	 ovennævnte	 definition,	 da	 undgås	 det,	 at	 psykisk	 vold	 forveksles	

med	anden	adfærd,	der	også	er	ubehagelig,	men	som	imidlertid	ikke	udgør	psykisk	vold.274		

	

Forelagt	 Justitsministeriets	begrundelse	 for	 ikke	at	kriminalisere	psykisk	vold	udtaler	Elklit,	

at	 han	 er	 uenig	 i,	 at	 psykisk	 vold	 ikke	 kan	 anses	 for	 en	 konkret	 objektiv	 handling.	 Han	

påpeger,	at	netop	fordi	psykisk	vold	er	karakteriseret	ved	at	udgøre	et	decideret	mønster	og	

er	vedvarende	og	systematisk,	er	der	ikke	tale	om	en	subjektiv	opfattelse	hos	ofret.275	Volden	

er	 derimod	 synlig	 og	 observerbar,	 hvorfor	 den	 ifølge	 Elklit	 udgør	 en	 konkret	 og	 objektiv	

handling.	I	den	forbindelse	henviser	Elklit	til,	at	man	med	fordel	kan	drage	en	parallel	imellem	

psykisk	vold	og	mobning,	idet	disse	krænkelser,	hvor	ofret	bliver	devalueret,	truet,	holdt	uden	

for	 et	 fællesskab	 og	 systematisk	 ”rakket	 ned”,	 er	 tæt	 beslægtet.	Det	 bemærkes,	 at	mobning	

både	på	arbejdspladser	og	i	skoleregi	anses	for	et	alvorligt	problem,	som	man	i	Danmark	har	

forsøgt	at	imødegå	blandt	andet	gennem	lovgivning,	herunder	i	Lov	om	arbejdsmiljø276	og	Lov	

om	elevers	og	studerendes	undervisningsmiljø.277	

	

Adspurgt	om	han	ser	en	praktisk	mulighed	for	at	følge	anbefalingen	fra	FN’s	Ekspertgruppe,	

således	 at	 fagkyndig	 ekspertise	 benyttes	 til	 at	 definere	 psykisk	 vold	 i	 forbindelse	 med	

straffesager,	 for	 eksempel	 igennem	 konsultation	 af	 Retslægerådet,	 påpeger	 Elklit,	 at	

																																																								
272	Bilag	2	
273	Bilag	2	
274	Bilag	2 
275	Bilag	2	
276	Lov	om	arbejdsmiljø	
277	Lov	om	elevers	og	studerendes	undervisningsmiljø	
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Retslægerådets	 sagkyndige	 ikke	 er	 specialegnede	 til	 at	 foretage	 sådanne	 vurderinger.278	279	

Elklit	anfører,	at	psykologer	har	den	bedste	grunduddannelse	og	en	lang	række	kompetencer,	

der	er	nødvendige	for	at	kunne	afgøre,	om	der	er	tale	om	psykisk	vold.280	Han	tilføjer,	at	læger	

ikke	har	indsigt	i	de	sociale	dynamikker,	der	blandt	andet	karakteriserer	psykisk	vold,	hvorfor	

han	 anbefaler,	 at	 der	 udarbejdes	 et	 selvstændigt	 råd	 med	 eksperter,	 som	 blandt	 andet	

besidder	psykologisk	baggrund	til	at	definere	volden.281	På	baggrund	af	ovenstående	fastslår	

Elklit	 –	 og	 dette	 i	 overensstemmelse	 med	 FN’s	 Ekspertgruppes	 udtalelser	 –	 at	 der	 ingen	

hindring	er	for	at	kriminalisere	psykisk	vold,	så	længe	en	definition	af	psykisk	vold	udformes	

hensigtsmæssigt	og	tydeligt,	samt	hvis	fagkyndig	ekspertise	fra	relevante	eksperter,	herunder	

psykologer,	anvendes	til	at	afgøre,	om	der	foreligger	tilfælde	af	psykisk	vold.282	283	

	

I	 forlængelse	 af	 ovenstående	 kan	 der	 henvises	 til	 Justitsministeriets	 argument	 om,	 at	 en	

særskilt	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold	 kan	 medføre	 store	 vanskeligheder	 i	 praksis.	

Justitsministeriet	 henviser	 i	 den	 forbindelse	 til,	 at	 psykisk	 vold	 kan	 være	 særdeles	 svær	 at	

bevise.284	285	Herimod	kan	 indledningsvist	anføres,	at	beskyttelsesinteressen	 ikke	er	mindre,	

blot	fordi	der	er	tale	om	forbrydelser,	som	er	svære	at	bevise.	Endvidere	kan	det	påpeges,	at	

bevismæssige	 vanskeligheder	 ikke	 afholder	 den	 danske	 stat	 fra	 at	 sanktionere	 andre	

forbrydelser,	 ligesom	det	heller	 ikke	 er	 sjældent	 forekommende,	 at	 forbrydelser	 i	Danmark	

forbliver	 uopklarede.	 Tværtimod	 fremgår	 det	 af	 en	 undersøgelse	 fra	maj	 2015,	 foretaget	 af	

Rigsrevisionen,	at	politiet	i	2014	henlagde	cirka	274.000	straffesager,	svarende	til	cirka	30	%	

af	 alle	 anmeldelser.286 	Særligt	 ses	 der	 bevismæssige	 vanskeligheder	 i	 sager	 om	 tyveri,	

indbrud,	 voldtægt	 og	 økonomisk	 kriminalitet.287	Til	 illustration	 af	 omfanget	 af	 sager,	 der	

henlægges	på	grund	af	opklaringsmæssige	vanskeligheder,	kan	der	for	eksempel	henvises	til	

den	meget	store	andel	af	tyverisager,	der	i	2014	forblev	uopklarede,	hvilket	var	cirka	75	%.	At	

																																																								
278	På	baggrund	heraf	har	vi	undersøgt	Retslægerådets	organisation	og	sammensætning.	Ingen	af	
Retslægerådets	medlemmer,	ansatte	eller	tilknyttede	sagkyndige	er	uddannede	i	psykologi	(15/177	
sagkyndige	er	uddannede	med	speciale	i	psykiatri).	
279	Retslægerådet,	Sagkyndige	
280	Bilag	2	
281	Bilag	2	
282	Bilag	2	
283	Bilag	2	
284	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
285	United	Nations,	Good	practices	in	legislation	on	violence	against	women,	s.	26	
286	Rigsrevisionen,	Beretning	til	Statsrevisorerne	om	politiets	henlæggelse	af	straffesager,	s.	1	
287	Rigsrevisionen,	Beretning	til	Statsrevisorerne	om	politiets	henlæggelse	af	straffesager,	s.	1	
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politiet	havde	store	vanskeligheder	med	at	opklare	disse	sager,	medførte	 imidlertid	 ikke	en	

ophævelse	af	straffelovens	§	276	om	tyveri	–	hvilket	da	også	forekommer	ganske	indlysende.	

Ydermere	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 en	 selvstændig	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold	

igennem	 straffelovgivningen	 –	 på	 trods	 af	 eventuelle	 bevismæssige	 vanskeligheder	 –	 kan	

virke	kulturbærende,	ligesom	det	ses	at	have	været	tilfældet	med	eksempelvis	ophævelsen	af	

revselsesretten.288	I	 dette	 tilfælde	 har	 det	 vist	 sig,	 at	 lovgivningen	 har	 medført	 en	 generel	

holdningsændring	 i	 den	 danske	 befolkning.	 Der	 kan	 endvidere	 argumenteres	 for,	 at	 en	

kriminalisering	af	psykisk	vold	kan	have	en	vis	signalværdi,	ligesom	den	vil	kunne	udgøre	en	

vigtig,	om	end	måske	symbolsk,	støtte	for	ofrene	for	psykisk	vold.	Ud	fra	ovennævnte	kan	der	

således	 argumenteres	 for,	 dels	 at	 den	 danske	 stat	 ikke	 med	 baggrund	 i	 de	 bevismæssige	

vanskeligheder	(alene)	kan	afholde	sig	fra	at	kriminalisere	psykisk	vold,	dels	at	en	mere	udtalt	

lovgivning	om	psykisk	vold	vil	kunne	videreføre	en	holdning	til	psykisk	vold	som	uacceptabel	

og	dermed	være	normdannende.		

	

Som	endnu	 et	 argument	 imod	 at	 indsætte	 en	 egentlig	 straffebestemmelse	 om	psykisk	 vold,	

anfører	 Justitsministeriet,	 at	 en	 kriminalisering	 kan	 medføre	 brud	 på	 retssikkerheden.289	

Begrebet	 ”retssikkerhed”	 benyttes	 ofte	 i	 dagens	 Danmark,	men	 det	 er	 ikke	 klart	 defineret,	

hvad	der	mere	præcist	er	 indeholdt	 i	begrebet.	Historisk	set	er	retssikkerheden	begrundet	 i	

hensynet	 til	 at	 beskytte	 den	 personlige	 frihed	 mod	 indgreb	 og	 overgreb	 fra	 statens	 side.	

Således	 omhandler	 retssikkerheden	 forholdet	 imellem	 staten	 og	 dens	 borgere,	 ligesom	

begrebet	dækker	over	de	garantier,	der	skaber	en	demokratisk	retsstat	samt	sikrer	borgerne	

mod	 uforudsigelige	 og	 ulovhjemlede	 indgreb	 fra	 staten.	 I	 tråd	 med	 Justitsministeriets	

argument	anfører	Strafferetsplejeudvalget,	i	forbindelse	med	spørgsmålet	om	kriminalisering	

af	stalking,	at	det	er	et	helt	fundamentalt	retssikkerhedsmæssigt	krav,	at	den,	der	skal	straffes	

efter	straffebestemmelsens	udformning,	skal	have	haft	mulighed	for	at	indse,	at	der	begås	et	

strafbart	 forhold.290 	Baggrunden	 for	 både	 Justitsministeriets	 og	 Strafferetsplejeudvalgets	

argumentation	 skal	 således	 findes	 i,	 at	 vanskeligheden	ved	at	definere	og	 afgrænse	psykisk	

vold	kan	medføre	en	krænkelse	af	tiltaltes	materielle	retssikkerhed,	hvis	tiltalte	ikke	har	haft	

mulighed	for	at	indse,	at	han	begår	et	strafbart	forhold	i	form	af	psykisk	vold.		
																																																								
288	SFI	–	Det	nationale	Forskningscenter	for	Velfærd,	Vold	og	seksuelle	overgreb	mod	børn	og	unge	i	
Danmark,	s.	11	
289	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	79	
290	Strafferetsplejeudvalget,	Betænkning	1526/2011	om	tilhold,	opholdsforbud	og	bortvisning,	s.	99	
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Til	ovennævnte	argument	kan	imidlertid	anføres,	at	i	tæt	tilknytning	til	tiltaltes	retssikkerhed	

findes	forurettedes	retsbeskyttelse.	Ligesom	det	gør	sig	gældende	for	retssikkerheden,	da	har	

den	danske	 stat	også	 en	 forpligtelse	 til	 sikre	borgernes	 såkaldte	retsbeskyttelse.	 I	medfør	 af	

princippet	 om	 retsbeskyttelse	 skal	 staten	 således	 sikre	 borgerne	 mod	 andre	 borgeres	

overgreb,	hvilket	 typisk	sker	ved	at	 forhindre,	 retsforfølge	og	straffe	kriminalitet.	Henset	 til	

konklusionen	 i	 ovennævnte	 analyse,	 hvoraf	 det	 fremgår,	 at	 der	 i	 Danmark	 udøves	 et	

betydeligt	 antal	 krænkelser	 i	 form	af	 psykisk	 vold,	 samtidig	med	at	 der	 i	 dansk	 retspraksis	

ikke	 findes	 domfældelser	 herfor,	 kan	 det	 sluttes,	 at	 ofre	 for	 psykisk	 vold	 ikke	 nyder	 den	

retsbeskyttelse,	 som	 den	 danske	 stat	 er	 forpligtet	 til	 at	 yde	 dem.	 Selv	 om	 hensynet	 til	

retssikkerheden	 utvivlsomt	 udgør	 et	 fundamentalt	 princip	 i	 det	 danske	 retssamfund,	 synes	

det	nuværende	forhold	mellem	retsbeskyttelsen	for	ofre	for	psykisk	vold	(eller	mere	korrekt	

manglen	på	samme)	og	tiltaltes	retssikkerhed	langt	fra	rimelig.	Hensynet	til	retssikkerheden	

synes	ikke	som	et	tilstrækkeligt	vægtigt	argument	for	ikke	at	kriminalisere	psykisk	vold,	når	

der	henses	til,	at	ofrene	for	psykisk	vold	i	dag	ingen	retsbeskyttelse	nyder.	

	

Afslutningsvist	kan	det	anføres,	at	Daniel	O'Leary,	ph.d.	i	Clinical	Psychology291,	har	anført,	at	

den	 psykiske	 vold	 tildeles	 betydelig	 mindre	 opmærksomhed	 fra	 eksempelvis	 politikere,	

fagfolk	 og	 juridiske	 eksperter	 end	 den	 fysiske	 vold.	 Forsømmelsen	 skyldes	 dels	

vanskelighederne	ved	at	nå	 frem	til	en	 fælles	definition	af	psykisk	vold,	der	er	nyttig	både	 i	

medicinsk	og	juridisk	sammenhæng,	dels	at	der	eksisterer	en	iboende	antagelse	om,	at	fysiske	

overgreb	 udgør	 en	 større	 psykologisk	 belastning	 på	 ofre	 end	 psykisk	 vold. 292 	O’Leary	

konkluderer	 endda,	 at	 ”[…]	data	 from	a	number	of	quaters	 indicate	 that	psychological	abuse	

can	have	a	very	negative	impact	and	often	one	that	is	greater	than	physical	abuse”.293	Det	er	 i	

den	 forbindelse	nødvendigt	at	understrege,	at	 fysisk	vold	altid	er	potentiel	 farlig.294	Det	kan	

dog	 anføres,	 at	 erfaringer	 har	 vist,	 at	 psykisk	 vold	 ofte	 ledsager	 eller	 går	 forud	 for	 fysisk	

vold.295	296	Det	bemærkes	hertil,	at	en	nyere	dansk	undersøgelse	om	forebyggelse	af	drab	og	

																																																								
291	Ph.d.	i	Clinical	Psychology	fra	University	of	Illinois	i	Urbana.	Pt.	”Distinguished	Professor”	i	psykologi	ved	
Stony	Brook	University	I	New	York	samt	præsident	for	the	Association	of	Family	and	Conciliation	Courts	i	
New	York. 
292	O'Leary,	Psychological	Abuse:	A	Variable	Deserving	Critical	Attention	in	Domestic	Violence,	s.	22-23	
293	O'Leary:	Psychological	Abuse:	A	Variable	Deserving	Critical	Attention	in	Domestic	Violence,	s.	24	
294	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	383	
295	Christensen,	Social	arv	i	voldsramte	familier,	s.	2	
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dødelig	 vold	 i	 nære	 relationer	 har	 påvist,	 at	 psykisk	 vold,	 herunder	 dødstrusler	 mod	

partneren,	 er	 en	 væsentlig	 risikoindikator	 forud	 for	 partnerdrab. 297 	Af	 undersøgelsen	

fremgår,	måske	 lidt	 overraskende,	 at	 halvdelen	 af	 drabsmændene	 ikke	 havde	udøvet	 fysisk	

vold	mod	 kvinden	 under	 samlivet	 forud	 for	 drabet.298	299	Derimod	 havde	 2/3	 af	 de	 dræbte	

kvinder	været	udsat	for	psykisk	vold	fra	deres	partner/drabsmand,	herunder	blandt	andet	 i	

form	 af	 stærk	 dominans,	 kontrol,	 isolation,	 ydmygelser	 af	 samt	 trusler	 mod	 kvinden.300	På	

denne	baggrund	kan	der	afslutningsvis	argumenteres	for,	at	ofre	for	psykisk	vold	bør	nyde	en	

lige	 så	 stor	 beskyttelsesinteresse	 som	 ofre	 for	 andre	 former	 for	 vold,	 ligesom	 en	

kriminalisering	af	psykisk	vold	muligvis	kan	være	med	til	at	forebygge	drab	i	nære	relationer.	

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 synes	 vi	 at	 have	 belyst,	 hvorfor	 psykisk	 vold	 bør	 og	 kan	

kriminaliseres	 i	 dansk	 ret.	 En	 udredning	 af	 fænomenet	 psykisk	 vold	 bør,	 jf.	 ovenstående,	

foretages	forud	for	en	kriminalisering,	hvilket	bør	ske	på	baggrund	af	et	samarbejde	imellem	

relevante	fagkyndige	eksperter,	herunder	juridiske,	psykologfaglige	med	flere.	Hertil	kommer,	

at	 samme	 gruppe	 eksperter	 bør	 benyttes	 til	 at	 sikre,	 at	 den	 skriftlige	 udformning	 af	 en	

kriminaliseringsbestemmelse	er	hensigtsmæssig.	Vi	kan	dog	anføre,	at	de	krav,	der	 følger	af	

artikel	33	i	Istanbulkonventionen	til	hver	en	tid	bør	opfyldes.	Således	skal	det	uanset	sproglig	

udformning	 sikres,	 at	 den	 lovgivningsmæssige	 foranstaltning	 medfører,	 at	 det	 er	 strafbart	

med	forsæt	at	forøve	alvorlig	skade	på	en	persons	psykiske	integritet	ved	anvendelse	af	tvang	

eller	 trusler.	 Endvidere	 skal	 kriminaliseringen	 som	minimum	 ramme	 gentagne	 krænkelser.	

Det	ligger	imidlertid	uden	for	rammerne	af	dette	speciale	at	nå	frem	til	en	definition	af	psykisk	

vold,	som	er	nyttig	både	i	medicinsk	og	juridisk	sammenhæng,	herunder	at	definere	en	præcis	

kriminalisering	af	psykisk	vold.	På	baggrund	af	den	i	nærværende	speciale	oparbejdede	viden	

om	psykisk	vold,	følger	dog	en	række	forslag	til	mulige	kriminaliseringsformer	i	dansk	ret.		

	

																																																																																																																																																																																								
296	O'Leary,	Psychological	Abuse:	A	Variable	Deserving	Critical	Attention	in	Domestic	Violence,	s.	13-14,	23	
297	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	53	
298	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	15	
299	Det	fremgår	af	undersøgelsen,	at	dette	var	anderledes	end	forventet	ud	fra	den	viden,	der	eksisterer	om	
partnervold	fra	nordisk	forskning.	
300	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	16,	37	og	42		
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6.2.1	Sproglig	justering	af	§	266	

Indledningsvist	belyses	muligheden	for	at	foretage	en	sproglig	justering	af	straffelovens	§	266	

om	 grove	 trusler,	 herunder	 en	modernisering	 af	 bestemmelsen	 til	 et	mere	 tidssvarende	 og	

moderne	 sprogbrug.	 Som	 tidligere	 anført	 henviser	 Justitsministeriet	 til	 denne	 bestemmelse	

som	anvendelig	på	tilfælde	af	psykisk	vold,	men	bestemmelsen	ses	imidlertid	ikke	anvendt	i	

praksis,	 jf.	 analysen	ovenfor.	Ovennævnte	undersøgelse	om	 forebyggelse	 af	drab	og	dødelig	

vold	i	nære	relationer301	302	påviser,	at	flere	af	de	i	undersøgelsen	omhandlende	kvinder,	der	

senere	 blev	 ofre	 for	 partnerdrab,	 havde	 anmeldt	 trusler	 på	 livet	 til	 politiet.	 I	 nogle	 tilfælde	

blev	kvinderne	imidlertid	afvist	af	politiet	med	henvisning	til,	”[…]	at	der	ikke	var	grundlag	for	

at	handle,	fordi	manden	ikke	havde	udøvet	vold,	der	medførte	skader”.303	Den	tilgang	stemmer	

imidlertid	 ikke	 overens	 med	 indholdet	 af	 §	 266,	 dels	 fordi	 det	 ikke	 er	 krævet	 efter	

bestemmelsen,	 at	 der	 er	 udøvet	 vold,	 dels	 fordi	 det	 af	 bestemmelsen	 alene	er	 påkrævet,	 at	

truslen	har	været	egnet	 til	 at	 fremkalde	alvorlig	 frygt	 for	eget	eller	andres	 liv,	helbred	eller	

velfærd.	 På	 den	 baggrund	 kan	 en	 justering	 af	 §	 266	 overvejes,	 således	 at	 bestemmelsens	

indholdsmæssige	 krav	 anføres	 i	 et	 let	 forståeligt	 sprog,	 så	 den	 vigtige	 pointe	 –	 at	

bestemmelsen	kun	kræver	at	en	alvorlig	 frygt	er	 fremkaldt	–	 fremgår.	En	sproglig	 justering	

kan	medføre,	at	bestemmelsens	indhold	faktisk	omsættes	til	politiets,	anklagemyndighedens	

og	 domstolenes	 praksis	 med	 det	 resultat,	 at	 bestemmelsen	 bliver	 brugt	 effektivt	 og	 med	

ændring	i	tiltalepraksis	som	følge.	Således	vil	bestemmelsens	modernisering	kunne	medføre,	

at	 der	 bliver	 rejst	 tiltale	 i	 flere	 sager,	 hvorefter	 domstolene	 må	 foretage	 den	 konkrete	

vurdering	af,	hvad	der	er	blevet	sagt	og	i	hvilken	kontekst.	

	

6.2.2	Udvidelse	af	§	266	

Imidlertid	 vil	 ovennævnte	 sproglige	 justering	 kun	 medføre	 en	 (aktiv	 og	 effektiv)	

kriminalisering	af	psykisk	vold,	når	der	er	tale	om	grove	trusler,	hvorimod	andre	former	for	

psykisk	 vold	 i	 nære	 relationer	 ikke	 vil	 blive	 omfattet.	 På	 den	 baggrund	 vil	 en	 udelukkende	

sproglig	 justering	 af	 straffelovens	 §	 266	 ikke	medføre	 en	 tilstrækkelig	 dansk	 opfyldelse	 af	

																																																								
301	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer	
302	Undersøgelsen,	der	udarbejdet	efter	gennemgang	af	sagsakter	hos	politiet,	konkluderer,	at	psykisk	vold	
synes	at	udgøre	en	væsentlig	selvstændig	risikoindikator	for	partnerdrab	(hvis	betydning	stiger	i	
forbindelse	med	kvindens	opbrud	fra	forholdet),	jf.	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	
nære	relationer,	s.	29		
303	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	27		
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forpligtelsen	 i	 Istanbulkonventionens	 artikel	 33,	 idet	 tvang	 og	 simple	 trusler	 ikke	 vil	 være	

omfattet.	 For	 at	 opfylde	 konventionens	bestemmelse	 belyses	muligheden	 for	 at	 foretage	 en	

udvidelse	 af	 straffelovens	 §	 266,	 så	 ikke	 kun	 grove	 trusler,	 der	 er	 egnet	 til	 at	 fremkalde	

alvorlig	 frygt	 for	 eget	 eller	 andres	 liv,	 helbred	 eller	 velfærd,	 men	 også	 forsætlig	 tvang	 og	

simple	trusler,	der	er	egnet	til	at	forårsage	alvorlig	skade	på	en	persons	psykiske	integritet,	er	

reguleret	i	§	266.		

	

6.2.3	Udvidelse	af	§	260	

Kontrol	 udgør	 ifølge	 eksperter	 en	 af	 formerne	 for	 psykisk	 vold	 og	 medfører	 ofte,	 at	 ofret	

mister	følelsen	af	at	bestemme	over	sig	selv	og	sit	eget	liv.	Hertil	kan	det	bemærkes,	at	vold	i	

nære	 relationer	 generelt	 har	 en	kontrollerede	 effekt	på	ofret,	 idet	 ofret	 for	 volden	udvikler	

tilpasningsstrategier,	 jf.	 voldsspiralen.	 På	 den	 baggrund	 kan	 der	 i	 forbindelse	 med	 en	

kriminalisering	 henses	 til	 Storbritannien,	 der,	 som	 beskrevet	 oven	 for,	 har	 kriminaliseret	

tvang	og	kontrollerede	adfærd.	Således	er	det	en	mulighed	at	 indføre	psykisk	vold	 i	 form	af	

kontrol	 i	 straffelovens	 kapitel	 26	 om	 forbrydelser	mod	den	personlige	 frihed.	Det	 kan	med	

fordel	ske	igennem	en	udvidelse	af	straffelovens	§	260,	stk.	1,	der	kriminaliserer	ulovlig	tvang.	

Den	engelske	bestemmelse	retter	sig	mod	gentagne	eller	kontinuerlige	krænkelser,	som	har	

haft	 en	 alvorlig	 virkning	 på	 ofret,	 hvem	 gerningspersonen	på	 tidspunktet	 for	 krænkelserne	

befandt	 sig	 i	 en	 nær	 relation	 med.	 Desuden	 stilles	 der	 krav	 om	 subjektiv	 tilregnelse.	 Det	

forudses,	 at	 en	 lignende	 dansk	 kriminalisering	 vil	 forbedre	 retstilstanden	 for	 kvinder,	 som	

udsættes	 for	 psykisk	 vold	 i	 nære	 relationer.	 Uden	 for	 en	 sådan	 (enkeltstående)	

kriminalisering	 falder	 –	 såfremt	 den	 ikke	 suppleres	 af	 en	 anden	 lovændring	 –	 imidlertid	

trusler,	 som	 konventionen	 ligeledes	 tilpligter	 at	 kriminalisere.	 Kriminaliseringen	 vil	 heller	

ikke	omfavne	andre	former	for	psykisk	vold,	herunder	ydmygende	og	degraderende	adfærd,	

som	–	selv	om	de	ikke	er	omfattet	af	konventionen	–	ideelt	bør	iagttages	under	henvisning	til	

deres	oven	for	påviste	skadelige	effekt.	
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6.2.4	Selvstændig	kriminalisering	

Da	ovennævnte	kriminaliseringsmuligheder	ikke	vil	ramme	samtlige	former	for	psykisk	vold	

kan	man	med	 fordel	 iagttage	 den	 svenske	 retstilstand,	 hvor	 psykisk	 vold	 er	 kriminaliseret	

som	 en	 form	 for	 grov	 mishandling. 304 	Kriminaliseringen	 er	 udfærdiget	 som	 en	 samlet	

bestemmelse	 om	 vold	 i	 nære	 relationer,	 således	 at	 den,	 der	 begår	 forbrydelser305	mod	 en	

nærtstående	 eller	 tidligere	 nærtstående	 person,	 skal	 straffes	 med	 fængsel	 i	 mindst	 ni	

måneder	og	højst	seks	år,	hvis	gerningen	udgør	et	led	i	en	gentagen	krænkelse	af	en	persons	

integritet,	og	hvis	gerningen	er	egnet	til	at	påføre	alvorlig	skade	på	personens	selvværd.306	Af	

bestemmelsens	 stk.	 2	 fremgår	 det,	 at	 det	 udgør	 en	 grov	 ”kvindefredskrænkelse”,307	såfremt	

forbrydelser	 omfattet	 af	 stk.	 1	 begås	 af	 en	mand	mod	 en	 kvinde,	 som	 han	 indgår	 i	 en	 nær	

relation	med.308	Man	kan	imidlertid	stille	spørgsmålstegn	ved,	om	den	svenske	bestemmelse	

favner	for	bredt.	Det	kan	frygtes,	at	en	bestemmelse	lig	den	svenske,	som	favner	flere	former	

for	vold,	herunder	psykisk	vold,	vil	medføre,	at	psykisk	vold	(fortsat)	vil	blive	”underordnet”	

for	 eksempel	 fysisk	og	 seksuel	 vold	og	 således	 ikke	vil	 blive	anerkendt	 som	en	 selvstændig	

krænkelse.	 Erfaring	 fra	 Sverige	 viser	 da	 også,	 at	 den	 svenske	 retstilstand	 ikke	 har	medført	

domfældelser	 for	psykisk	vold	alene.309	310	311	Således	er	en	samlet	bestemmelse	 tilsvarende	

den	svenske	ikke	nødvendigvis	at	foretrække.	Der	kan	dog	med	fordel	tages	udgangspunkt	i	

udformningen	 af	 den	 svenske	 bestemmelse	 ved	 udarbejdelsen	 af	 en	 selvstændig	

kriminalisering	af	psykisk	vold	i	dansk	ret,	som	bør	rette	sig	mod	gentagne	krænkelser	af	en	

persons	integritet,	hvor	gerningen	er	egnet	til	at	påføre	alvorlig	skade	på	personens	selvværd.	En	

sådan	 selvstændig	 kriminalisering	 af	 psykisk	 vold	 ville	 i	 henhold	 til	 afsnit	 9	 i	 nærværende	

speciale	kunne	suppleres	af	 et	nyt	 stykke	 i	 straffelovens	§	81,	hvorefter	det	ville	udgøre	en	

skærpende	omstændighed,	hvis	volden	blev	udøvet	mod	en	nuværende	eller	tidligere	partner.		

	

																																																								
304	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	80	
305	Bestemmelsen	retter	sig	direkte	mod	forbrydelser	kriminaliseret	i	den	svenske	straffelovs,	jf.	kapitel	3	
(Om	brott	mot	liv	och	hälsa),	kapitel	4	(Om	brott	mot	frihet	och	frid),	kapitel	6	(Om	sexualbrott)	og	kapitel	12	
(Om	skadegörelsebrott)	samt	i	Lag	om	kontaktförbud	(1988),	jf.	§	24	(Överträdelse	av	kontaktförbud).	
306	Brottsbalken	med	senere	ændringer,	kap.	4,	4	a,	stk.	2.		
307	Såkaldt	grov	kvinnofridskränkning.	
308	”[…]	af	en	mand	mod	en	kvinde,	som	han	er	eller	har	været	gift	med,	eller	som	han	bor	eller	har	boet	
sammen	med	under	ægteskabslignende	forhold”,	jf.	kapitel	4,	4	a,	stk.	2.	
309	I	hvert	fald	ikke	indtil	foråret	2012.	
310	Dog	indgår	psykisk	vold	som	et	tungtvejende	moment	ved	domsafsigelser	for	andre	forbrydelser.	
311	Kastling,	Mænd	der	slår	kvinder	–	Om	mænds	vold	og	skam	i	nære	relationer,	s.	9	
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6.2.5	Tilføjelse	af	stk.	3	i	§	247	

Foruden	ovenstående	meget	omfangsrige	kriminalisering	belyses	muligheden	for,	at	psykisk	

vold	 indføres	som	en	skærpende	omstændighed,	hvis	udøvet	 i	 forbindelse	med	fysisk	vold	 i	

nære	 relationer.	Dette	 kan	 ske	 ved	 at	 tilføje	 et	 stk.	 3	 til	 straffelovens	 §	 247,	 som	 i	 forvejen	

oplister	 skærpende	 omstændigheder	 ved	 overtrædelser	 af	 straffelovens	 §§	 244-246.	

Straffelovens	generelle	skærpende	omstændigheder	er	oplistet	i	§	81.	Det	anses	dog	ikke	for	

hensigtsmæssigt	 at	 indføre	 psykisk	 vold	 som	 en	 skærpende	 omstændighed	 i	 denne	

bestemmelse,	idet	psykisk	vold	som	en	skærpende	omstændighed	langt	fra	vil	være	relevant	

at	iagttage	ved	strafudmålingen	i	alle	typer	af	forbrydelser.	Imidlertid	vil	denne	løsning	alene	

ramme	 tilfælde	 af	 psykisk	 vold,	 som	 er	 udøvet	 i	 forbindelse	 med	 fysisk	 vold.	 Således	 vil	

tilfælde,	hvor	der	alene	er	udøvet	psykisk	vold	ikke	være	kriminaliseret.	

	

6.2.6	Sammenfatning	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 diskussion	 kan	 det	 indledende	 konkluderes,	 at	 psykisk	 vold	

udgør	 en	 alvorlig	 og	 strafværdig	 integritetskrænkelse,	 der	 kan	 have	 langvarige	

følgevirkninger	for	ofrene	og	som	er	potentielt	traumatiserende.	På	trods	af	afgrænsnings-	og	

definitionsvanskeligheder	 konkluderes	 det	 endvidere,	 at	 psykisk	 vold	 udgør	 en	 konkret,	

objektiv	 handling,	 der	 både	 er	 synlig	 og	 observerbar,	 og	 som	 medfører	 konkrete	

følgevirkninger,	 hvorfor	 det	 er	 muligt	 at	 udforme	 en	 juridisk	 definition,	 som	 kan	 danne	

baggrund	for	en	kriminalisering	af	psykisk	vold,	og	som	ikke	bygger	på	ofrets	subjektive	frygt.	

En	 kriminalisering	 vil	 skulle	 udformes,	 så	 den	 rammer	 systematiske	 og	 gentagende	

krænkelser	–	som	er	egnede	til	at	fremkalde	de	følgevirkninger,	som	fastsættes	i	den	juridiske	

definitionen	 –	 og	 som	 gerningspersonen	 vidste	 eller	 burde	 have	 vidst	 ville	 fremkalde	 de	

nævnte	følgevirkninger.	Det	konkluderes	endvidere,	at	en	effektiv	kriminalisering	af	psykisk	

vold	forudsætter,	at	faglige	eksperter	inddrages	til	at	vurdere,	om	der	i	de	konkrete	tilfælde	

foreligger	 tilfælde	 af	 psykisk	 vold.	 Afslutningsvis	 konkluderes	 det,	 at	 en	 efterlevelse	 af	

Istanbulkonventionens	 artikel	 33	 i	 dansk	 ret	 forudsætter	 en	 lovændring	 og/eller	 en	

praksisændring.	 Hertil	 kan	 det	 ligeledes	 anføres,	 at	 det	 formentlig	 også	 vil	 være	muligt	 at	

foretage	en	kriminalisering,	som	rammer	bredere	end	psykisk	vold	i	form	af	tvang	og	trusler,	

som	konventionen	alene	stiller	krav	om.		
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7.	Artikel	35	–	Fysisk	vold	
	
Følgende	 afsnit	 udgør	 en	 undersøgelse	 af,	 om	 Istanbulkonventionens	 artikel	 35	 er	 korrekt	

implementeret	 i	 dansk	 ret.	 Undersøgelsen	 bygger	 på	 en	 analyse	 af	 artikel	 35,	 herunder	

bestemmelsens	 formål	 og	 omfang	 sammenholdt	 med	 den	 danske	 straffelovs	

voldsbestemmelser.		

	

7.1	Analyse	

I	medfør	af	Istanbulkonventionens	artikel	35	om	fysisk	vold	træffer	de	kontraherende	parter	

de	 lovgivningsmæssige	 og	 andre	 foranstaltninger,	 der	 er	 nødvendige	 for	 at	 sikre,	 at	 det	 er	

strafbart	 at	 forøve	 fysisk	vold	mod	en	anden	person.	 Ifølge	den	 forklarende	 rapport,	 er	det	

hensigten	med	bestemmelsen	at	kriminalisere	enhver	forsætlig	voldsudøvelse,	der	begås	mod	

en	 anden	 person,	 uanset	 hvilken	 kontekst	 volden	 udøves	 i.312	Begrebet	 ”fysisk	 vold”	 skal	

forstås	 som	 en	 legemsbeskadigelse,	 der	 indtræder	 som	 følge	 af	 en	 øjeblikkelig	 og	 ulovlig	

fysisk	 magtanvendelse	 og	 omfatter	 også	 vold,	 der	 resulterer	 i	 ofrets	 død.313	Bestemmelsen	

udgør	 et	 grundlæggende	 element	 i	 relation	 til	 konventionens	 formål,	 som	 bekendt	 er	 at	

forebygge	og	bekæmpe	vold	mod	kvinder	og	vold	i	hjemmet.	Fysisk	vold	er	den	form	for	vold,	

som	 oftest	 opfattes	 som	 ”rigtig	 vold”,	 dels	 fordi	 den	 i	 mange	 tilfælde	 efterlader	 synlige	

mærker	og	forårsager	umiddelbar	fysisk	smerte	på	ofret,	dels	fordi	den	er	kriminaliseret	i	den	

danske	straffelov.314	

	

7.1.1	Den	danske	retstilstand	

Som	 ligeledes	 anført	 af	 Justitsministeriet	 er	 udøvelsen	 af	 fysisk	 vold,	 som	 defineret	 i	

Istanbulkonventionens	 artikel	 35,	 strafbart	 efter	 dansk	 ret.315	Afhængig	 af	 voldens	 karakter	

vil	den	være	omfattet	af	 følgende	bestemmelser	 i	 straffeloven;	§	244	om	simpel	vold,	§	245	

om	grov	vold,	§	246	om	særlig	grov	vold	eller	§	237	om	forsætligt	drab.	Ifølge	straffelovens	§	

244	er	et	forsætligt	angreb	mod	en	andens	legeme	strafbart,	hvad	enten	det	udøves	ved	vold	

eller	på	anden	måde.	Straffen	herfor	kan	udgøre	bøde	eller	 fængsel	 indtil	 tre	år.	Volden	kan	

både	udgøre	næveslag,	spark,	kraftigt	skub,	slag	med	stump	genstand,	bid,	fastholdelse,	brug	
																																																								
312	Den	Forklarende	Rapport,	s.	32	
313	Den	Forklarende	Rapport,	s.	32	
314	Socialstyrelsen,	Fysisk	vold		
315	Justitsministeriets	notat,	s.	44	
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af	tåregas	med	videre.316	Spytning	i	ansigtet	udgør	også	vold	i	lovens	forstand,	men	anses	for	

bestemmelsens	 nedre	 grænse.317	318	Anvendelsesområdet	 for	 straffelovens	 §	 244	 er	 således	

særdeles	 bredt.	 Den	 tidligere	 revselsesret	 over	 for	 børn	 og	 kvinder	 er	 afskaffet,	 og	

bestemmelsens	strafferetlige	værn	beskytter	derfor	alle	personer.319	320			

	

Straffelovens	§	245	om	grov	vold	har	en	skærpet	strafferamme,	helt	op	til	fængsel	i	seks	år,	og	

omfatter	legemsangreb	af	særlig	rå,	brutal	eller	farlig	karakter	samt	mishandling,	og	grænsen	

til	 ordinær	vold	 er	 flydende.	Volden	vil	 som	udgangspunkt	blive	bedømt	 som	grov,	 såfremt	

legemsangrebet	 i	 almindelighed	 er	 af	 farlig	 karakter,	 herunder	 hvis	 der	 eksempelvis	 er	

anvendt	 et	 våben,	 eller	 hvis	 angrebet	 er	 rettet	 mod	 en	 særlig	 sårbar	 del	 af	 kroppen.321	

Ligeledes	kan	det	være	afgørende,	om	ofret	har	været	 forsvarsløst	eller	har	været	udsat	 for	

noget	særligt	smertefuldt.322		

	

Straffelovens	 §	 246	 om	 særlig	 grov	 vold	 bedømmes	 efter	 en	 særlig	 høj	 strafferamme	 og	

anvendes,	hvis	et	legemsangreb	omfattet	af	§§	245	eller	245	a323	har	været	”[…]	af	en	så	grov	

beskaffenhed	 eller	 haft	 så	 alvorlige	 skader	 eller	 døden	 til	 følge,	 at	 der	 foreligger	 særdeles	

skærpende	omstændigheder”.324	Bestemmelsen	anvendes	typisk,	hvor	ofret	har	været	i	livsfare,	

men	 ikke	 er	 blevet	 alvorligt	 invalideret	 eller	 er	 afgået	 ved	 døden.325	Straffen	 kan	 i	 disse	

tilfælde	stige	til		fængsel	i	ti	år.		

	

Efter	straffelovens	§	237	straffes	den,	der	forsætligt	dræber	en	anden	med	fængsel	fra	fem	år	

og	 indtil	 livstid.	 Bestemmelsens	 indhold	 kan	 realiseres	 på	 vidt	 forskellig	 vis,	 da	 loven	 ikke	

opstiller	krav	om,	hvordan	drabet	skal	være	udført.	Det	afgørende	er,	at	gerningspersonen	har	

forvoldt	et	andet	menneskes	død.	Drabet	kan	lige	så	vel	være	udført	ved	anvendelse	af	fysisk	

vold	 som	 forårsaget	 igennem	 fremkaldelse	 af	 chok,	 ligesom	 det	 kan	 være	 begået	 ved	
																																																								
316	Vestergaard	m.fl.,	Strafferet	-	Forbrydelser	og	andre	strafbare	forhold,	s.	9f	
317	U.2006.2687,	Højesteretsdom	af	30.	juni	2006	i	sag	97/2006	(2.	afd.)	
318	Vestergaard	m.fl.,	Strafferetten	-	Forbrydelser	og	andre	strafbare	forhold,	s.	10	
319	Lov	1997-06-10	nr.	416	om	ændring	af	lov	om	forældremyndighed	og	samvær	(afskaffelse	af	
revselsesretten)	
320	Den	Store	Danske:	Kvinders	retlige	stilling	
321	Vestergaard	m.fl.,	Strafferetten	-	Forbrydelser	og	andre	strafbare	forhold,	s.	13	
322	Vestergaard	m.fl.,	Strafferetten	-	Forbrydelser	og	andre	strafbare	forhold,	s.	14	
323	Forbud	mod	kvindelig	omskæring	
324	Straffeloven,	§	246	
325	Vestergaard	m.fl.,	Strafferetten	-	Forbrydelser	og	andre	strafbare	forhold,	s.	15	
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undladelse.326	Den	strafferetlige	beskyttelse	mod	drab	indtræder	ved	et	menneskes	fødsels	og	

består,	 så	 længe	 man	 i	 retlig	 forstand	 er	 i	 live. 327 328 	Samtlige	 af	 ovennævnte	

voldsbestemmelser	ses	anvendt	i	praksis,	herunder	også	i	sager	om	vold	i	nære	relationer.	

	

7.1.2	Sammenfatning	

På	ovenstående	baggrund	kan	det	konkluderes,	at	artikel	35	som	følge	af	straffelovens	§§	244,	

245,	246	og	237	er	korrekt	implementeret	i	dansk	ret,	og	at	der	til	bestemmelsens	opfyldelse	

ikke	 er	 behov	 for	 en	 ændring	 af	 den	 danske	 straffelov.	 Justitsministeriet	 konkluderede	 da	

også	 i	 sit	 notat,	 at	 artikel	 35	 ikke	 havde	 lovgivningsmæssige	 konsekvenser.329	På	 denne	

baggrund	 er	 det	 ikke	 fundet	 relevant	 at	 foretage	 en	 diskussion	 af	 artikel	 35.	

Opmærksomheden	 henledes	 imidlertid	 på,	 at	 den	 praktiske	 anvendelse	 af	 straffelovens	

bestemmelser	i	dansk	ret	kan	problematiseres	i	henhold	til	Istanbulkonventionens	artikel	4,	

hvorefter	parterne	blandt	andet	 skal	ophæve	enhver	praksis,	 som	diskriminerer	kvinder.330	

Problematikken	behandles	i	nærværende	speciale	i	relation	til	konventionens	artikel	4,	stk.	2,	

herunder	i	afsnit	5	i	nærværende	speciale.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
326	Vestergaard	m.fl.,	Strafferetten	-	Forbrydelser	og	andre	strafbare	forhold,	s.	18	
327	Om	dødskriterier	og	konstatering	af	dødens	indtræden,	jf.	Sundhedsloven	§§	176-177	
328	Vestergaard	m.fl.,	Strafferetten	-	Forbrydelser	mod	liv	og	legeme,	s.	19	
329	Justitsministeriets	notat,	s.	44	
330	Se	afsnit	5.1	om	diskriminerende	praksis	i	nærværende	speciale.	
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8.	Artikel	36	–	Seksuel	vold	
Emnet	 seksuel	 vold	 kunne	med	 fordel	 behandles	 som	 et	 selvstændigt	 emne,	 og	 der	 kunne	

affattes	en	hel	afhandling	alene	med	fokus	herpå.	Seksuel	vold	er	imidlertid	medtaget	i	dette	

speciale	som	en	del	af	emnet	 ”vold	mod	kvinder	 i	nære	relationer”.	Vi	har	valgt	at	medtage	

emnet,	dels	fordi	seksuel	vold	mod	kvinder	fortsat	udgør	et	meget	aktuelt	problem,	herunder	

også	 partnervoldtægt,331	som	 udgør	 17	 %	 af	 samtlige	 anmeldte	 voldtægter332,	 dels	 fordi	

udformningen	af	Istanbulkonventionens	artikel	36	synes	at	lægge	op	til	en	diskussion	af	det	

principielle	 og	 grundlæggende	 spørgsmål	 om,	 hvorvidt	 den	 danske	 voldtægtsbestemmelse	

bør	baseres	på	samtykke	i	stedet	for	tvang.	Følgende	afsnit	vil	på	denne	baggrund	udgøre	en	

analyse	af	Istanbulkonventionens	artikel	36,	stk.	1,	litra	a,	herunder	bestemmelsens	formål	og	

omfang.	Ydermere	vil	ansnittet	indeholde	en	analyse	af	straffelovens	§	216,	der	kriminaliserer	

voldtægt	i	dansk	ret,	herunder	bestemmelsens	anvendelse	i	praksis.			

	

8.1	Analyse	

Istanbulkonventionens	artikel	36	vedrører	seksuel	vold,	herunder	voldtægt.	Bestemmelsens	

stk.	1	indeholder	tre	litra.	Af	hensyn	til	specialets	omfangsmæssige	rammer	er	dette	speciale	

imidlertid	 afgrænset	 til	 alene	 at	 behandle	 litra	 a,	 hvorefter	 parterne	 skal	 træffe	 de	

lovgivningsmæssige	 eller	 andre	 foranstaltninger,	 der	 er	 nødvendige	 for	 at	 sikre,	 at	 den	

forsætlige	udøvelse	af	følgende	handlinger	er	strafbar:	”[…]	uden	den	pågældendes	samtykke	at	

foretage	vaginal,	anal	eller	oral	penetrering	af	 seksuel	karakter	af	en	anden	persons	krop	ved	

hjælp	af	en	kropsdel	eller	en	genstand”.333		

	

Af	 den	 forklarende	 rapport	 fremgår	 det,	 at	 Istanbulkonventionen	 ikke	 har	 til	 hensigt	 at	

omfatte	 adfærd,	 som	 allerede	 er	 behandlet	 i	 andre	 Europarådskonventioner,	 herunder	

Europarådets	 konvention	 om	 beskyttelse	 af	 børn	 mod	 seksuel	 udnyttelse	 og	 seksuelt	

misbrug334	(den	 såkaldte	 Børnekonvention),	 som	 Danmark	 ratificerede	 i	 2009.	 Artikel	 36	 i	

Istanbulkonventionen	har	således	kun	betydning	for	seksuel	vold	begået	mod	personer	over	

																																																								
331	Partnervoldtægt	omfatter	voldtægter,	hvor	gerningspersonen	er	en	nuværende	eller	tidligere	
kæreste/samlever/ægtefælle.	Partnervoldtægt	er	udgør	dermed	seksuel	vold	i	nære	relationer.			
332	Laudrup	mfl.,	Voldtægt	der	anmeldes,	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	29	
333	Istanbulkonventionen,	artikel	36,	stk.	1,	litra	a	
334	Den	Forklarende	Rapport,	s.	29	
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18	 år335,	 hvorfor	 seksuel	 vold	 mod	 mindreårige	 ikke	 vil	 blive	 behandlet	 i	 nærværende	

speciale.		

	

Artikel	36,	stk.	1,	litra	a	forbyder	voldtægt.	Af	bestemmelsens	stk.	2	fremgår	det,	at	samtykket	

i	henhold	til	stk.	1	skal	gives	frivilligt	og	være	udtryk	for	den	pågældendes	frie	vilje	bedømt	ud	

fra	 omstændighederne	 ved	 den	 konkrete	 situation.	 Istanbulkonventionens	 kontraherende	

parter	 skal	 i	 henhold	 til	 stk.	 3	 træffe	de	 foranstaltninger,	 der	 er	nødvendige	 for	 at	 sikre,	 at	

bestemmelserne	 i	 stk.	 1	 også	 gælder	 for	 handlinger	 begået	 mod	 tidligere	 eller	 nuværende	

ægtefæller	eller	partnere.	I	den	forklarende	rapport	er	der	fundet	anledning	til	at	fremhæve,	

at	 seksuel	 vold	 i	 et	 stort	 omfang	 anvendes	 til	 at	 udøve	 magt	 og	 kontrol	 i	 voldelige	

parforhold. 336 	Hertil	 understreges	 det	 i	 rapporten,	 at	 der	 ingen	 undtagelse	 er	 til	 at	

kriminalisere	 og	 retsforfølge	 seksuelle	 overgreb,	 selv	 om	 de	 er	 begået	mod	 en	 nuværende	

eller	 tidligere	ægtefælle	 eller	 partner.337	Herudover	 skal	 parterne	 ifølge	 rapporten	 sikre,	 at	

fortolkningen	af	den	nationale	lovgivning	om	seksuel	vold	samt	retsforfølgningen	af	sådanne	

overtrædelser	 ikke	 er	 påvirket	 af	 kønsstereotyper	 og	 fordomme	 om	 den	 mandlige	 og	

kvindelige	seksualitet.338	

		

Det	centrale	for	definitionen	af	voldtægt	i	artikel	36,	stk.	1,	litra	a	er	det	manglende	samtykke,	

og	 netop	 samtykkebegrebet	 vil	 som	 nævnt	 være	 omdrejningspunktet	 for	 den	 følgende	

behandling	 af	 emnet	 seksuel	 vold.	 Den	 forklarende	 rapport	 anfører,	 at	 de	 kontraherende	

parter	er	forpligtet	til	at	sikre,	at	den	nationale	straffelovgivning	omfatter	begrebet	”frivilligt	

samtykke”.339	Det	 er	 imidlertid	 overladt	 til	 parterne	 selv	 at	 fastlægge	 straffelovgivningens	

specifikke	ordlyd	samt	hvilke	faktorer,	som	skal	anses	for	at	udelukke	et	frivilligt	samtykke.340	

I	 relation	 til	 parternes	 vurdering	 af	 de	 enkelte	 elementer	 i	 lovovertrædelser	 af	 denne	

karakter,	henviser	rapporten	til	EMD’s	retspraksis,	nærmere	bestemt	til	sagen	M.C.	v.	Bulgaria	

fra	 2003,	 hvor	 domstolen	 udtalte	 følgende:	 ”[…]	 persuaded	 that	 any	 rigid	 approach	 to	 the	

prosecution	of	sexual	offences,	such	as	requiring	proof	of	physical	resistance	in	all	circumstances,	

risks	leaving	certain	types	of	rape	unpunished	and	thus	jeopardising	the	effective	protection	of	
																																																								
335	Justitsministeriets	notat,	s.	45	
336	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
337	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
338	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
339	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
340	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
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the	 individual’s	 sexual	 autonomy”. 341 	Domstolen	 påpegede	 dermed,	 at	 den	 bulgarske	

lovgivning	 ikke	 udgjorde	 en	 effektiv	 beskyttelse	 af	 individers	 seksuelle	 autonomi,	 når	 der	 i	

lovgivningen	var	indeholdt	et	krav	om,	at	ofret	skulle	have	udøvet	fysisk	modstand.342		

	

EMD’s	 praksis	 synes	 fornuftig,	 når	 der	 henses	 til	 forskning	 i	 reaktionsmønstre	 hos	

voldtægtsofre.	 Forskning	 har	 klarlagt,	 at	 mange	 voldtægtsofre	 slet	 ikke	 gør	 modstand	 når	

udsat	for	seksuelle	overgreb.343	Årsagen	til,	at	der	ikke	udøves	modstand,	kan	både	findes	i	en	

bevidst	 overlevelsesstrategi	 fra	 ofrets	 side	 eller	 en	 form	 for	 fysisk	 lammelse.	 Sidstnævnte	

fænomen	er	direkte	omtalt	i	M.C.	v.	Bulgaria	som	”frozen	fright	pattern”344	345.	Med	viden	om	

at	 mange	 voldtægtsofre	 bevidst	 eller	 ubevidst	 ikke	 gør	 modstand,	 synes	 det	 ikke	

hensigtsmæssigt	at	anskue	netop	modstand	som	et	essentielt	element	ved	bedømmelsen	af	en	

voldtægtssag.		

	

8.1.1	Den	danske	retstilstand	

Straffelovens	kapitel	24	indeholder	bestemmelser	om	overgreb	i	form	af	samleje	eller	anden	

kønslig	omgængelse	 end	 samleje.346	Vaginal	 og	 anal	penetrering	 er	omfattet	 af	 §§	216,	218,	

220	og	221.347	§	216	angår	voldtægt,	§	218	angår	seksuelle	forhold	opnået	ved	at	udnytte	en	

persons	 sindssygdom	 eller	 mentale	 retardering,	 §	 220	 angår	 seksuelle	 forhold	 ved	 groft	

misbrug	 af	 visse	 afhængighedsforhold,	 og	 §	 221	 angår	 seksuelle	 forhold,	 som	 opnås	 ved	

udnyttelse	af	en	forveksling.	Andre	seksuelle	forhold	er	omfattet	af	§	225,	 jf.	§§	218,	220	og	

221.	Øvrige	seksuelle	handlinger,	som	ikke	karakteriseres	som	seksuelle	forhold,	er	omfattet	

af	§	232	om	blufærdighedskrænkelse.	Det	bemærkes,	at	samtlige	bestemmelser	også	omfatter	

handlinger	begået	mod	tidligere	eller	nuværende	ægtefæller	eller	partnere.	Under	henvisning	

til	ovennævnte	straffebestemmelser	i	den	danske	straffelov	konkluderede	Justitsministeriet	i	

sit	notat	forud	for	Danmarks	ratificering	af	Istanbulkonventionen,	at	artikel	36	ikke	ville	have	

lovgivningsmæssige	konsekvenser.348			

																																																								
341	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
342	Den	Forklarende	Rapport,	s.	33	
343	Baumbach,	Om	voldtægt	og	Straffelovrådets	betænkning	om	seksualforbrydelser,	s.	5		
344	Også	kendt	som	”Traumatic	psychological	infantilism	syndrome”.	
345	M.C.	v.	Bulgaria,	pr.	71	
346	Straffeloven		
347	Justitsministeriets	notat,	s.	46	
348	Justitsministeriets	notat,	s.	46	
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Fælles	 for	 bestemmelserne	 i	 straffelovens	 kapitel	 24	 er,	 at	 det	 seksuelle	 forhold	 skal	 være	

opnået	 på	 en	 sådan	 måde,	 at	 der	 ikke	 foreligger	 et	 gyldigt	 samtykke	 fra	 ofrets	 side.	

Bestemmelserne	 er	 udformet	 med	 udgangspunkt	 i	 et	 krav	 om	 udøvet	 tvang	 (vold	 eller	

trusler),	udnyttelse	eller	misbrug.349	Denne	sproglige	udformning	står	umiddelbart	i	kontrast	

til	 Istanbulkonventionens	 artikel	 36,	 som	 ikke	 nævner	 tvang.	 Det	 centrale	 i	 artikel	 36	 er	

derimod,	om	ofret	har	afgivet	et	frivilligt	samtykke,	jf.	konventionens	artikel	36,	stk.	2.		

	

Af	straffelovens	§	216,	stk.	1,	nr.	1	fremgår	det,	at	samlejet	skal	være	”tiltvunget”.	Det	følger	

indirekte	heraf,	at	samlejet	skal	være	gennemført	mod	ofrets	vilje.	Straffelovens	§	216	stiller	

som	 udgangspunkt	 ikke	 krav	 om,	 at	 ofret	 skal	 have	 gjort	 modstand.	 I	 parentes	 skal	 det	

bemærkes,	at	§	216,	stk.	1,	nr.	2,	2.	led	vedrører	tilfælde	af	voldtægt,	hvor	ofret	har	befundet	

sig	 i	 en	 tilstand	 eller	 situation,	 i	 hvilken	 den	 pågældende	 har	 været	 ude	 af	 stand	 til	 at	

modsætte	sig	handlingen,	det	vil	sige	voldtægter,	som	ikke	konstitueres	af	tvang.	Denne	del	af	

bestemmelsen	 vil	 imidlertid	 ikke	 blive	 behandlet	 nærmere	 i	 dette	 speciale,	 idet	 ofret	 i	

sådanne	 tilfælde	 åbenlyst	 ikke	 har	 kunnet	 samtykke.	 Henset	 til	 §	 216,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 kan	 det	

fremhæves,	 at	 Gorm	 Toftegaard	 Nielsen,	 professor	 i	 strafferet	 og	 straffeproces	 ved	 Aarhus	

Universitet	 og	 medlem	 af	 Strafflovrådet,	 i	 forbindelse	 med	 spørgsmålet	 om	 frivillig	

tilbagetræden	 fra	 forsøg	 anfører,	 at	 ”Voldtægtsforbrydelsen	består	 i	at	gennemtvinge	samleje	

ved	overvindelse	af	kvindens	modstand.	Ikke	enhver	modstand	kan	derfor	–	som	praksis	synes	at	

antage	 –	 bevirke,	 at	 tilbagetræden	 ikke	 er	 frivillig”.350	I	 tråd	 hermed	 har	 Straffelovrådet	 i	

forhold	til	 forsætskravet	i	§	216	anført	”[…]	at	forsæt	til	at	tvinge	sig	til	samleje	mangler,	hvis	

gerningsmanden	ikke	har	opfattet	ofrets	modstand	som	alvorligt	ment”.351		

	

På	baggrund	af	ovenstående	synes	der	altså	alligevel	i	den	juridiske	teori	at	være	et	vist	krav	

om,	at	ofret	skal	have	gjort	modstand.	Hvorvidt	der	har	været	udøvet	modstand	synes	i	hvert	

fald	ikke	anset	for	uvæsentligt.	Det	er	i	denne	forlængelse	relevant	at	undersøge,	hvordan	det	

forholder	sig,	når	straffelovens	§	216	anvendes	i	praksis:	

	

																																																								
349	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	121	
350	Baumbach,	Om	voldtægt	og	Straffelovrådets	betænkning	om	seksualforbrydelser,	s.	5	
351	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	144		
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Af	trykte	voldtægtsdomme	kan	der	blandt	andet	henvises	til	U.2010.1988H352,	der	angik	fire	

mænd,	 som	 var	 tiltalt	 for	 en	 gruppevoldtægt	 af	 en	 14-årig	 pige.	 Af	 tiltalen	 fremgik	 blandt	

andet	 følgende:	 ”[…]	at	have	 tiltvunget	 sig	 samleje	og	anden	kønslig	omgængelse	end	samleje	

med	den	 i	 forhold	 1	 nævnte	 14-årige	 F,	 idet	 de	 tiltalte	 ved	 tag	 i	 hendes	 arme	 førte	 hende	 fra	

markedspladsen	og	ca.	500	meter	hen	til	et	tennisanlæg,	hvor	de	tiltalte	pressede	hende	ned	på	

en	træbom,	hvor	de	fastholdt	hende,	hvorefter	de	tiltalte	trak	hendes	benklæder	og	trusser	ned	

under	hendes	knæ	og	under	overvindelse	af	hendes	modstand	[vores	fremhævning]	tiltvang	

sig	både	vaginalt	og	analt	samleje	med	hende	samt	indførte	deres	lem	i	hendes	mund”.	

	

Herudover	 kan	 nævnes	 en	 nyligt	 afsagt	 dom	 fra	 Retten	 i	 Roskilde.353	Af	 domsresuméet	

fremgår	 blandt	 andet	 følgende:	 ”Retten	 fandt	 det	 herefter	 ikke	 bevist,	 at	 F	 udelukkende	 som	

følge	af	stigningen	i	hendes	blodsukkerværdier	havde	befundet	sig	i	en	tilstand,	hvor	hun	 ikke	

kunne	 modsætte	 sig	 handlingerne	 [vores	 fremhævning]	 […]”.	På	 den	 baggrund	 ”[…]	 fandt	

retten	det	ikke	bevist,	at	F	på	grund	af	sin	alkoholindtagelse	eller	af	andre	grunde	befandt	sig	i	

en	tilstand,	hvor	hun	var	ude	af	stand	til	at	modsætte	sig	handlingerne	[vores	fremhævning],	

eller	at	T2,	T3	og	T1	måtte	have	indset,	at	F	befandt	sig	i	en	sådan	tilstand”.	354		

	

Det	synes	altså	også	i	praksis	at	blive	tillagt	en	vis	betydning,	om	ofret	for	voldtægt	har	gjort	

modstand.	 Hertil	 kan	 det	 anføres,	 at	 også	 undersøgelser	 viser	 en	 tendens	 til,	 at	 ofrets	

modstand	forøger	chancen	 for	en	retssag.355	Skrig	synes	at	være	en	af	de	modstandsformer,	

der	”fører	til”	flest	retssager.356	Herimod	fører	gråd,	som	en	slags	passiv	modstand,	kun	i	godt	

fire	ud	af	ti	tilfælde	til	retssag.357	

	

Herudover	kan	der	henvises	til	en	utrykt	dom	afsagt	af	Østre	Landsret	den	28.	 juni	1982.358	

Dommen	er	omtalt	i	Straffelovrådets	betænkning	fra	2012.359	Forurettede	i	sagen,	en	16-årig	

																																																								
352	H.D.	29.	april	2010	i	sag	318/2009	(2.	afd.)	
353	Afsagt	den	21.	april	2016	af	Retten	i	Roskilde	(se	litteraturliste)	
354	Retten	i	Roskilde,	Domsresumeer,	En	enig	domsmandsret	har	den	21.	april	2016	frifundet	tre	unge	mænd	i	
en	sag	om	voldtægt	af	en	pige	
355	Laudrup	m.fl.,	Voldtægt	der	anmeldes…	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	13	
356	Laudrup	m.fl.,	Voldtægt	der	anmeldes…	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	14	
357	Laudrup	m.fl.,	Voldtægt	der	anmeldes…	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	14	
358	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	340	
359	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	340.	Det	har	ikke	været	muligt	at	finde	dommen	i	trykt	
version,	hvorfor	der	alene	henvises	til	Straffelovrådets	betænkning,	hvor	dommen	er	omtalt.		
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pige,	havde	fået	et	lift	af	en	mand,	og	den	seksuelle	handling	fandt	sted	på	tiltaltes	initiativ	i	

varerummet	til	vognen.	Tiltalte	havde	forinden	det	seksuelle	 forhold	spurgt	 forurettede,	om	

hun	var	bange	eller	 indforstået.	Forurettede	svarede	 ikke	på	spørgsmålene	og	 forholdt	sig	 i	

øvrigt	passiv.	Pigen	 forklarede	efterfølgende	over	 for	retten,	at	hun	var	bange	 for,	at	 tiltalte	

ville	 blive	 voldelig,	 hvis	 hun	 gjorde	 modstand.	 Både	 byretten	 og	 landsretten	 fandt,	 at	

gerningsindholdet	i	voldtægtsbestemmelsen	var	realiseret.	Dog	frifandt	landsretten	tiltalte	på	

grund	af	et	utilstrækkeligt	bevis	for	forsæt.360		

	

Selv	 om	 ovennævnte	 dom	 er	 af	 ældre	 dato	 fremstår	 den	 illustrativ	 i	 forhold	 til	 en	

samtykkebaseret	 voldtægtsbestemmelse.	 I	 et	 tilfælde	 som	 dette,	 hvor	 tiltalte	 direkte	 har	

adspurgt	forurettede,	om	hun	er	indforstået	med	det	seksuelle	forhold	og	ikke	har	modtaget	

et	svar,	synes	det	nærliggende	for	tiltalte	at	konkludere,	at	forurettede	ikke	har	samtykket,	og	

at	samlejet	dermed	gennemføres	mod	forurettedes	vilje.	Det	formodes	i	hvert	fald,	at	tiltalte	

har	forholdt	sig	accepterende	til	muligheden	for,	at	forurettede	ikke	indvilgede	i	samlejet.361	

Når	 landsretten	 på	 baggrund	 af	 det	 forløbne	 lægger	 til	 grund,	 at	 tiltalte	 ikke	 har	 haft	 (den	

ringeste	 grad	 af)	 forsæt,	 stiller	 retten	 ikke	 særligt	 høje	 krav	 til	 tiltaltes	 agtpågivenhed.	 Det	

synes	 næsten	 som	 om,	 at	 landsretten	 i	 ovennævnte	 sag	 derimod	 har	 haft	 en	

forhåndsantagelse	om	samtykke	fra	forurettedes	side.	Det	skal	 i	den	forbindelse	erindres,	at	

et	 samtykke	 frit	 kan	 tilbagekaldes	 på	 hvilket	 som	 helst	 tidspunkt	 og	med	 virkning	 for	 alle	

fremtidige	handlinger.362	Henset	til	de	konkrete	omstændigheder	i	ovennævnte	sag,	synes	det	

ekstra	mærkværdigt	 at	 anlægge	 noget,	 der	minder	 om	 en	 forhåndsantagelse	 om	 samtykke.	

Tværtimod	synes	det	nærliggende	at	anlægge	en	forhåndsantagelse	om	manglende	samtykke.	

Det	 især	 henset	 til	 pigens	 unge	 alder	 samt	 det	 faktum,	 at	 hensigten	med	 at	modtage	 et	 lift	

normalt	alene	er	at	blive	transporteret	fra	A	til	B.		

	

En	undersøgelse	foretaget	i	2006	påviser,	at	der	også	blandt	politi	og	anklagere	i	visse	tilfælde	

anlægges	 en	 såkaldt	 ”undermåler-målestok”. 363 	Som	 begrundelse	 for	 henlæggelse	 af	 en	

partnervoldtægtssag	 skriver	 en	 anklager	 følgende	 i	 sin	 slutskrivelse:	 ”De	 [kvinden]	 har	
																																																								
360	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	340	
361	jf.	den	juridiske	betegnelse	dolus	eventualis,	der	dækker	over	laveste	form	for	forsæt,	hvor	
gerningspersonen	har	opfattet	en	følge	eller	tilstedeværelsen	af	et	led	i	en	forbrydelse	som	mulig.	
362	Waaben,	Strafferettens	almindelige	del	I	Ansvarslæren,	s.	151	
363	Begrebet	anvendes	af	Trine	Baumbach	i	Strafferet	og	Menneskeret	til	beskrivelse	af,	at	der	anlægges	en	
anden	og	mildere	forsætsmålestok	i	voldtægtssager.		
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endvidere	forklaret,	at	De	hverken	gjorde	modstand	eller	sagde	noget,	idet	De	dog	græd”.364	Det	

udsagn	må	opfattes	således,	at	gråd	ikke	med	rette	kan	anses	for	en,	for	tiltalte,	indikation	på,	

at	kvinden	ikke	ønsker	det	seksuelle	forhold,	som	finder	sted.	Det	skal	dog	nævnes,	at	det	af	

anklageren	udviste	synspunkt	ikke	er	eneherskende.	Af	samme	undersøgelse	fremgår	nemlig,	

at	en	anden	anklager	anser	en	sag	 for	”[…]	bevismæssigt	at	være	i	hus”,	 såfremt	kvinden	har	

grædt.365		

	

8.1.2	Sammenfatning	

Om	end	der	 ikke	af	dansk	ret	kan	udledes	et	kategorisk	krav	om,	at	kvinden	skal	have	gjort	

modstand,	 førend	der	kan	statueres	voldtægt,	synes	den	udøvede	modstand	eller	mangel	på	

samme	alligevel	at	udgøre	et	centralt	element	ved	anskuelsen	af	voldtægtssager.		

	

Selv	om	kravet	om	modstand	ikke	fremgår	af	§	216	eller	på	nogen	måde	er	absolut	i	praksis,	

synes	 der	 alligevel	 at	 foreligge	 en	 vis	 modstrid	 med	 den	 tidligere	 citerede	 dom,	 M.C.	 v.	

Bulgaria,	hvori	EMD	udtalte	følgende:	”In	accordance	with	contemporary	standards	and	trends	

in	 that	 area,	 the	member	 States’	 positive	 obligations	 under	 Article	 3	 and	 8	 of	 the	 Convention	

must	be	seen	as	requiring	the	penalisation	and	effective	prosecution	of	any	non-consensual	act,	

including	in	the	absence	of	physical	resistance	by	the	victim.”366	Som	 tidligere	 anført	henviser	

den	 forklarende	 rapport	 til	 EMD’s	 praksis.	 På	 den	 baggrund	 må	 det	 antages,	 at	

Istanbulkonventionen,	ligesom	dansk	ret,	skal	fortolkes	i	lyset	heraf.	Som	tidligere	nævnt	skal	

en	voldtægt	i	henhold	til	straffelovens	§	216,	stk.	1,	nr.	1	være	”tiltvunget”.	Det	medgives,	at	

det	af	dansk	 ret	umiddelbart	 følger,	 at	voldtægt	 skal	være	gennemført	mod	ofrets	vilje.	Det	

medgives	 tilmed,	 at	 der	 ikke	 af	 EMD’s	 praksis	 kan	 udledes	 et	 krav	 om,	 at	 de	 nationale	

voldtægtsbestemmelser	skal	være	formuleret	ud	fra	en	samtykkekonstruktion,	ligesom	det	af	

den	forklarende	rapport	fremgår,	at	parterne	til	Istanbulkonventionen	selv	må	bestemme	den	

specifikke	ordlyd	 i	 lovgivningen,	 så	 længe	begrebet	 ”frivilligt	 samtykke”	er	omfattet.	På	den	

baggrund	 konkluderes	 det,	 at	 Istanbulkonventionens	 artikel	 36,	 stk.	 1,	 litra	 a	 er	

implementeret	 i	 dansk	 ret,	 og	 at	 straffelovens	 §	 216	 til	 fulde	 omfatter	 de	 situationer,	 som	

artikel	36	sigter	på.	Når	det	er	sagt,	synes	det	imidlertid	tvivlsomt,	om	§	216	i	sin	nuværende	

																																																								
364	Laudrup	og	Rahbæk,	Var	det	voldtægt?,	s.	79	
365	Laudrup	og	Rahbæk,	Var	det	voldtægt?,	s.	79	
366	M.C.	v.	Bulgaria	
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form	 afspejler	 de	 værdier,	 som	 vores	 samfund	 bygger	 på.	 Ligeledes	 kan	 der	 stilles	

spørgsmålstegn	ved,	om	den	nuværende	danske	lovgivning	lever	fuldt	ud	op	til	EMD’s	praksis.	

Henset	 til	 den	 i	 dansk	 praksis	 forekommende	 fokus	 på	 ofrets	 modstand	 synes	 det	

nærliggende	 at	 foretage	 en	 diskussion	 af,	 om	 en	 samtykkebaseret	 voldtægtsbestemmelse	 i	

højere	 grad	 vil	 være	 i	 tråd	 med	 Istanbulkonventionens	 intention	 om	 at	 kriminalisere	 ”[…]	

sexual	 acts	 which	 are	 performed	 on	 another	 person	 without	 her	 or	 his	 freely	 given	 consent	

[…]”.367	

	

8.2	Diskussion		

På	bagrund	af	ovenstående	analyse	kan	forskellen	på	en	tvangsbaseret	og	en	samtykkebaseret	

voldtægtsbestemmelse	synes	både	marginal	og	teoretisk.	Følgende	diskussion	sigter	derfor	på	

at	 belyse	 fordele	 og	 ulemper	 ved	 at	 ændre	 den	 danske	 straffelov,	 således	 at	 manglende	

samtykke	bliver	det	konstituerende	element	 i	straffelovens	§	216.	Straffelovrådet	drøftede	 i	

2012	 spørgsmålet	 om	 en	 samtykkebaseret	 voldtægtsbestemmelse	 og	 anbefalede	 i	 den	

forbindelse	 ikke	 at	 ændre	 straffelovens	 bestemmelser	 om	 seksuelle	 overgreb. 368	

Diskussionens	 første	del	vil	derfor	 tage	udgangspunkt	 i	de	argumenter,	 som	Straffelovrådet	

har	 anført	 til	 støtte	 for	 sin	 konklusion,	 mens	 diskussionens	 anden	 del	 vil	 foregribe	 andre	

mulige	argumenter	imod	en	samtykkebaseret	regulering.	

	

Efter	 Straffelovrådets	 opfattelse	 er	 beskyttelsesinteressen	 i	 straffelovens	 kapitel	 24	 den	

seksuelle	 selvbestemmelsesret	 og	 den	 seksuelle	 integritet.369 	Som	 argument	 for	 ikke	 at	

udforme	lovgivningen	med	udgangspunkt	i	et	manglende	samtykke	anfører	Straffelovrådet,	at	

der	 ikke	 findes	 en	 fast	 afgrænsning	 eller	 definition	 af	 samtykkebegrebet,	 som	 har	 sin	

traditionelle	 juridiske	 tilknytning	 til	 aftale-	 og	 erstatningsretten.370	Af	 samme	 årsag	 finder	

Straffelovrådet	det	svært	at	overføre	denne	traditionelle	samtykkekonstruktion	til	 seksuelle	

forhold,	idet	”[…	]	sædvanlig	seksuel	aktivitet	mellem	voksne	mennesker	ikke	er	præget	af,	at	der	

[…]	 indgås	 nogen	 aftaler	 om,	 sker	 nærmere	 drøftelser	 af	 eller	 på	 anden	 måde	 nogen	

formalisering	 af	 den	 seksuelle	 aktivitet”.371	Til	 det	 oven	 for	 anførte	 kan	 det	 dog	 påpeges,	 at	

																																																								
367	Den	Forklarende	Rapport,	s.	32		
368	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	127ff		
369	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	128f	
370	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	129	
371	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	130	
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samtykket	ikke	er	strafferetten	ubekendt.	Eksempelvis	har	samtykket	inden	for	visse	grænser	

status	som	en	almindelig	objektiv	straffrihedsgrund.372	Det	er	i	den	juridiske	litteratur	anført,	

at	et	(strafferetligt)	samtykke	skal	foreligge	som	en	udtrykkelig	eller	stiltiende	tilkendegivelse	

om,	at	en	ellers	strafbar	handling	godt	må	foretages.373	Således	kan	en	person	ved	sin	adfærd	

vise	 sin	 forhåndsbilligelse.374	Samtykket	 inden	 for	 strafferetten	 kan	 ligeledes	 tilbagekaldes	

når	 som	 helst.375	Det	 strafferetlige	 samtykke	 er	 således	 allerede	 i	 høj	 grad	 defineret,	 og	 en	

bestemmelse	 baseret	 på	 manglende	 samtykke	 synes	 derfor	 sagtens	 at	 kunne	 formuleres	

uafhængigt	af	aftale-	og	erstatningsretten.376	Det	kan	hertil	bemærkes,	at	lovgiver	allerede	ved	

gerningsbeskrivelsen	i	straffelovens	§	216	har	forudsat	en	holdning	til	samtykkespørgsmålet.	

Når	en	tvangsforbrydelse	som	voldtægt	gennemføres	ved	vold	eller	trussel	om	vold,	ligger	der	

heri	 begrebsmæssigt,	 at	 et	 resultat	 opnås	 uden	 samtykke.	 Således	 synes	 det	 oplagt,	 at	

bestemmelsen	også	sprogligt	udtrykker,	at	handlingen	er	gennemført	uden	samtykke.			

	

Straffelovrådet	argumenterer	videre	for,	at	det	med	en	samtykkebaseret	regulering	kan	være	

vanskeligt	at	afgrænse,	hvad	der	–	med	undtagelse	af	tilfælde	af	tvang	i	form	af	vold	–	udgør	

en	ufrivillig	seksuel	handling,	 idet	selve	den	seksuelle	adfærd	har	karakter	af	en	naturlig	og	

ønskelig	menneskelig	aktivitet	imellem	mennesker.377	Ydermere	anfører	Straffelovrådet,	at	et	

gyldigt	samtykke	som	forudsætning	for	lovlig	seksuel	aktivitet	ikke	umiddelbart	harmonerer	

med	 seksuallivets	 realiteter.378	Til	 det	 argument	 kan	 det	 først	 og	 fremmest	 anføres,	 at	 en	

samtykkebaseret	 bestemmelse	 naturligvis	 ikke	 udgør	 et	 definitivt	 svar	 på	

voldtægtsproblematikkens	kompleksitet.	Dog	må	det	understreges,	at	det	i	et	samfund,	hvor	

ligestilling	 og	 kvinders	 selvbestemmelsesret	 er	 højt	 prioriteret,	 synes	 oplagt	 at	 anvende	

samtykket	ved	definitionen	af,	hvad	der	udgør	en	seksualforbrydelse.		

	

	

																																																								
372	Waaben,	Ansvarslæren,	s.	148	
373	Waaben,	Ansvarslæren,	s.	148	
374	Waaben,	Ansvarslæren,	s.	148	
375	Waaben,	Ansvarslæren,	s.	151	
376	Baumbach,	Om	voldtægt	og	Straffelovrådets	betænkning	om	seksualforbrydelse,	s.	7	
377	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	129	
378	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	129	
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Straffelovrådet	påpeger,	at	der	sjældent	vil	være	vidner	til	den	seksuelle	aktivitet,	hvorfor	det	

ofte	 vil	 være	 svært	 at	 klarlægge,	 hvorvidt	 der	 er	 afgivet	 samtykke. 379 	Hertil	 anfører	

Straffelovrådet,	at	samtykket	sjældent	vil	være	direkte	udtalt.380	Som	bemærkning	hertil	kan	

det	 påpeges,	 at	 de	 objektive	 momenter	 (vold	 eller	 trussel	 om	 vold),	 fortsat	 vil	 udgøre	

relevante	omstændigheder	at	 tage	 i	betragtning	ved	bedømmelsen	af	en	mulig	 forbrydelse	 i	

form	af	voldtægt.	Vold	vil	således	også	fremadrettet	skulle	anses	for	en	tydelig	indikation	på	

et	manglende	samtykke.	Spørgsmålet	er	 imidlertid,	om	vold	eller	trussel	om	vold	skal	anses	

for	en	forudsætning	for,	at	et	samleje	er	gennemført	mod	ofrets	vilje.	Det	bemærkes,	at	der	her	

ses	 bort	 fra	 de	 situationer,	 hvor	 lovgiver	 på	 forhånd	 har	 defineret	 et	 ulovligt	 samleje	

uafhængigt	af,	om	der	forelå	vold	eller	trussel	om	vold.381		

	

Henset	til	den	i	analysen	nævnte	forskning,	som	har	påvist,	at	mange	voldtægtsofre	ikke	øver	

modstand,	synes	vold	eller	trusler	herom	ikke	at	være	en	oplagt	forudsætning	for	at	statuere	

voldtægt.	Det	bemærkes	 i	parentes	hertil,	at	der	selvsagt	kan	foreligge	vold	eller	 trussel	om	

vold,	 selv	 om	der	 ikke	udøves	modstand	 fra	 ofrets	 side.	Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 der	 i	

visse	sager	–	eksempelvis	den	i	analysen	anførte,	hvor	tiltalte	direkte	adspurgte	forurettede,	

om	 hun	 var	 indforstået	med	 det	 seksuelle	 forhold	 og	 ikke	modtog	 et	 svar	 –	 synes	 at	 blive	

anlagt	en	anden	(og	mildere)	forsætsvurdering,	idet	retten	ikke	finder,	at	tiltalte	burde	have	

indset	 muligheden	 for,	 at	 forurettede	 ikke	 havde	 samtykket	 til	 det	 seksuelle	 forhold.	 Det	

samme	gør	sig	gældende	i	sager,	hvor	forurettede	ikke	har	gjort	modstand,	men	eksempelvis	

har	grædt,	eller	på	anden	måde,	uden	ord	eller	 fysisk	modstand,	har	udvist	en	adfærd,	 som	

almindeligvis	 vil	 blive	 opfattet	 som	 tegn	 på	 ubehag,	 frygt	 eller	 modvilje.382	Hvad	 angår	

sidstnævnte	typer	af	sager,	kan	der	argumenteres	for,	at	tiltalte	bør	indse	muligheden	for,	at	

samleje	gennemføres	mod	forurettedes	vilje.	Med	en	samtykkebaseret	voldtægtsbestemmelse	

vil	domstolene	have	mulighed	for	at	statuere	forsæt	i	sager,	hvor	der	hverken	er	udøvet	vold	

eller	 trusler	 om	 vold,	 og	 hvor	 ofret	 ikke	 har	 gjort	 modstand,	 men	 hvor	 gerningspersonen	

alligevel	burde	have	indset,	at	det	seksuelle	forhold	skete	mod	ofrets	vilje.			

	
																																																								
379	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	129f	
380	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	129f	
381	For	eksempel	Straffelovens	§	216,	stk.	1,	nr.	2,	2.	led,	§	216,	stk.	2,	§	218	og	§	219	
382	Der	findes	eksempler	fra	praksis,	hvor	gråd	efter	Anklagemyndighedens	bedømmelse	ikke	var	
tilstrækkelig	til	at	statuere	forsæt	hos	tiltalte,	jf.	Baumbach,	Om	voldtægt	og	Straffelovrådets	betænkning	om	
seksualforbrydelser,	s.	8	
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Straffelovrådet	 argumenterer	 ydermere	 for,	 at	 en	 ændret	 voldtægtsbestemmelse	 vil	 fjerne	

fokus	 fra	gerningspersonens	objektive	handlinger	til	 forurettedes	adfærd.383	Modsat	kan	det	

anføres,	 at	der	allerede	 i	dag	 ses	at	 forekomme	store	bevisvanskeligheder	 i	 voldtægtssager.	

Sådanne	bevisvanskeligheder	må	da,	også	ved	en	samtykkebaseret	regulering,	løses	igennem	

en	 helhedsvurdering	 af	 både	 gerningspersonens	 og	 ofrets	 adfærd	 i	 gerningsøjeblikket.384	

Efter	gennemgang	af	trykte	retssager	om	voldtægt	kan	det	desuden	bemærkes,	at	der	allerede	

i	 dag	 lægges	 særdeles	 stor	 vægt	 på	 forurettedes	 adfærd	 –	 både	 forud	 for	 samt	 under	

handlingen.385	En	 samtykkebaseret	 bestemmelse	 forudses	 imidlertid	 at	 kunne	 omfavne	 de	

tilfælde,	hvor	forurettede	har	udvist	en	meget	”passiv	adfærd”,	og	hvor	der	i	dag	ikke	synes	at	

kunne	statueres	forsæt,	jf.	de	i	analysen	anførte	eksempler.	Hertil	må	det	erindres,	at	kvinder	

ikke	per	definition	samtykker	 til	 samleje,	men	at	et	 samtykke	kræver	en	aktiv	 stillingtagen,	

som	 kan	 udtrykkes	 i	 ord	 eller	 handling.	 En	 mangel	 på	 et	 aktivt	 samtykke	 vil	 således	

konstituere	et	manglende	samtykke.	Det	erindres	ligeledes,	at	det	for	forsætsvurderingen	er	

uden	 betydning,	 hvilken	 adfærd	 en	 kvinde	 har	 udvist	 forud	 for	 gerningsøjeblikket.	 Således	

kan	der	argumenteres	for,	at	det	vil	udgøre	en	fordel,	hvis	fokus	alene	rettes	på	forurettedes	

adfærd	i	gerningsøjeblikket.	

	

Til	 ovennævnte	 argument	 kan	 tilføjes,	 at	 langt	 størstedelen	 af	 de	 i	 Danmark	 begåede	

voldtægter	 er	 partner-	 eller	 kontaktvoldtægter,386	det	 vil	 sige	 voldtægter,	 der	 begås	 af	 en	

gerningsperson	mod	 en	 kvinde,	 med	 hvem	 han	 på	 forhånd	 har	 en	 eller	 anden	 relation	 til.	

Partner-	 og	 kontaktvoldtægter	 står	 i	 kontrast	 til	 overfaldsvoldtægter,	 hvor	 parterne	 ikke	

tidligere	 har	 mødt	 hinanden.	 Bevisførelsen	 af	 gerningspersonens	 forsæt	 i	 partner-	 og	

kontaktvoldtægter	indtræder	ofte	i	et	kompliceret	bevisforskningsfelt,	idet	gerningspersonen	

ofte	ikke	benægter	det	seksuelle	forhold,	men	påstår,	at	samlejet	var	frivilligt.387	I	de	tilfælde	

vil	der	være	tale	om	påstand	mod	påstand,	og	troværdigheden	bliver	dermed	afgørende	for,	

																																																								
383	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	131	
384	Baumbach,	Om	voldtægt	og	Straffelovrådets	betænkning	om	seksualforbrydelser,	s.		7	
385	I	retssager	sker	det	undertiden,	at	der	lægges	vægt	på	forurettedes	adfærd	i	en	grad,	som	synes	
uvedkommende.	Forsvarsadvokater	bruger	indimellem	tidligere	seksuelle	adfærdshistorier	samt	
forurettedes	påklædning	som	beviser	for	at	udfordre	offerets	respektabilitet,	troværdighed	og	manglende	
samtykke,	jf.	Den	Forklarende	Rapport,	s.	46	
386	Laudrup	mfl.,	Voldtægt	der	anmeldes,	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	29	
387	Laudrup	mfl.,	Voldtægt	der	anmeldes,	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	27f.	
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hvordan	 sagen	 forstås	 og	 tolkes.388	Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 netop	 fordi	 de	 fleste	

voldtægter	 er	 partner-	 eller	 kontaktvoldtægter,	 da	 er	 det	 vigtigt	 at	 have	 en	

voldtægtsbestemmelse,	 hvor	 det	 konstituerende	 element	 er	 samtykke.	 Med	 en	

samtykkebaseret	voldtægtsbestemmelse	vil	 lovgivningen	signalere,	at	mænd	har	en	egentlig	

forpligtelse	til	aktivt	at	sikre,	at	kvinden,	med	hvem	han	har	seksuelt	samvær,	har	samtykket	

til	det	seksuelle	 forhold.	Med	reelle	hensigter	synes	det	 ikke	svært	at	sikre,	at	ens	”partner”	

har	samtykket	til	det	forestående	seksuelle	forhold.	

		

Herudover	 påpeger	 Straffelovrådet,	 at	 en	 voldtægtsbestemmelse	 baseret	 på	 et	 krav	 om	

manglende	samtykke	i	sin	rene	form	vil	medføre,	at	det	gældende	tvangselement	vil	bortfalde,	

og	at	de	 forskellige	 typer	af	seksuelle	overgreb	kriminaliseret	 i	 straffelovens	§§	216-221	vil	

blive	samlet	i	én	bestemmelse.389	Dette	vil	efter	Straffelovrådets	vurdering	medføre	et	behov	

for	 en	 række	 sidestrafferammer,	 som	 formentlig	 vil	 få	 lighed	 med	 de	 nugældende	

bestemmelser	i	kapitel	24,	og	således	vil	den	nuværende	retstilstand	blot	opretholdes.390	Til	

det	 argument	 kan	 det	 først	 og	 fremmest	 anføres,	 at	 der	 ikke	 efter	 alle	 bestemmelserne	 i	

kapitel	24	kan	afgives	et	diskulperende	samtykke.391	Det	gælder	blandt	andet	straffelovens	§	

219,	 som	 udgør	 et	 forbud	 mod,	 at	 ansatte	 og	 tilsynsførende	 ved	 nærmere	 opregnede	

institutioner	 har	 samleje	 med	 personer	 optaget	 i	 disse	 institutioner.	 Således	 vil	 §	 219	

eksempelvis	ikke	skulle	inddrages	i	en	generelt	udformet	bestemmelse	baseret	på	manglende	

samtykke.	 Det	 samme	 gælder	 øvrige	 bestemmelser,	 hvor	 der	 ikke	 kan	 afgives	 et	

diskulperende	 samtykke,	 for	 eksempel	 bestemmelser	 om	 samleje	 med	 mindreårige.	 Det	

medgives,	 at	 der	 formentlig	 vil	 være	 et	 behov	 for	 sidestrafferammer,	 men	 det	 påpeges	

samtidig,	at	sidestrafferammer	ikke	er	i	strid	med	den	strafferetlige	tradition.392	Et	eventuelt	

behov	for	sidestrafferammer	synes	således	ikke	at	udgøre	et	afgørende	argument	for	ikke	at	

indføre	en	generel	samtykkebaseret	voldtægtsbestemmelse.		

	

																																																								
388	Laudrup	mfl.,	Voldtægt	der	anmeldes,	Del	IV:	Voldtægtsanmeldelsers	vej	gennem	retssystemet,	s.	28	
389	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	128	
390	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	128	
391	Samtykke	fra	den,	mod	hvem	en	handling	er	rettet,	som	medfører,	at	handlingen	bliver	straffri.	Til	visse	
forbrydelser	kan	der	ikke	afgives	et	diskulperende	samtykke,	ligesom	mindreårige	ikke	kan	afgive	
samtykke,	jf.	Waaben,		Ansvarslæren,	s.	147ff.	
392	Baumbach,	Om	voldtægt	og	Straffelovrådets	betænkning	om	seksualforbrydelser,	s.	6	
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Afslutningsvis	 konkluderer	 Straffelovrådet,	 at	 der	 ikke	 er	 påvist	 væsentlige	 fordele	 ved	 at	

indføre	 en	 generel	 samtykkebaseret	 bestemmelse	 om	 voldtægt.393 	Foruden	 ovenstående	

argumenter	 til	 støtte	 for	 en	 sådan	 regulering	 må	 det	 pointeres,	 at	 en	 samtykkebaseret	

bestemmelse	udgør	et	vigtigt	redskab	til	at	gøre	endeligt	op	med	undertrykkelsen	af	kvinders	

selvbestemmelsesret.	 Det	 danske	 samfund	 bygger	 i	 dag	 på	 liberale	 frihedsrettigheder,	 og	

værdier	 som	 lighed	 og	 tolerance	 er	 grundlæggende	 for	 vores	 samfund.	 Den	 personlige	 (og	

seksuelle)	 integritet	 samt	 selvbestemmelsesret	 er	 naturligt	 afledt	 heraf	 og	 udgør	 således	

centrale	 grundsten	 ikke	 blot	 i	 vores	 samfund,	 men	 også	 i	 vores	 selvopfattelse.394	Til	 trods	

herfor	 viser	 forskning,	 at	 seksuel	 vold	 mod	 kvinder	 fortsat	 er	 omgærdet	 af	 en	 række	

forestillinger	 og	 myter. 395 	Eksempelvis	 fremgår	 det	 af	 en	 undersøgelse	 fra	 2004	 om	

politibetjentes	 forståelse	af	voldtægt,	at	der	 findes	kulturelle	 forestillinger	om,	at	en	såkaldt	

”rigtig	 voldtægt”	 er,	 når	 gerningsperson	 og	 offer	 er	 fremmede	 for	 hinanden.396	397	Selv	 om	

Straffelovrådet	 ikke	mener,	 at	 der	 er	 påvist	 ”[…]	væsentlige	 fordele	ved	at	 indføre	en	generel	

samtykkebaseret	 kriminalisering	 af	 seksuelle	 handlinger”398 ,	 må	 der	 argumenteres	 for,	 at	

straffelovgivningen	 også	 sprogligt	 bør	 afspejle	 de	 beskyttelsesinteresser,	 som	

kriminaliseringen	 værner	 om,	 og	 dermed	 de	 grundlæggende	 værdier,	 som	 vores	 samfund	

bygger	på.	Som	anført	oven	for	eksisterer	der	–	selv	i	Danmark,	som	vi	til	daglig	betegner	som	

ligestillet	–	levn	fra	gamle	kulturer,	sædvaner	og	anskuelser,	som	ikke	stemmer	overens	med	

vores	 nutidige	 værdier. 399 	På	 den	 baggrund	 er	 det	 afgørende,	 at	 der	 (også	 igennem	

lovgivningen)	 aktivt	 bliver	 gjort	 op	 med	 gamle	 forestillinger	 om,	 at	 kvinden	 er	 underlagt	

mandens	 lyster	 og	 behov.	 En	 samtykkebaseret	 regulering	 vil	 kunne	 have	 en	 normerende	

virkning,	 idet	 en	 sådan	 regulering	 tydeliggør,	 at	 det	 ikke	 er	 tilladt	 at	 have	 samleje	med	 en	

person,	som	ikke	med	sikkerhed	har	samtykket	til	handlingen.400		

	

																																																								
393	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	132	
394	Kvinfo,	Voldtægt	version	2.0	
395	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	28	
396	Maskell	og	Roepstorff,	En	voldtægt	er	en	voldtægt!	-	eller	er	den?:	politiets	forståelse	af	voldtægtssager	og	
arbejdet	hermed	
397	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	28	
398	Straffelovrådets	betænkning	(1534/2012),	s.	132	
399	Kvinfo,	Voldtægt	version	2.0	
400	Besvarelse	af	spørgsmål	625	(Alm.	del),	som	Folketingets	Retsudvalg	har	stillet	til	justitsministeren	den	
23.	maj	2016,	s.	4	
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Ligesom	 Straffelovrådet	 er	 betænkelig	 ved	 at	 indføre	 en	 samtykkebaseret	 regulering	 af	

hensyn	 til	 de	 oven	 for	 nævnte	 afgrænsningsmæssige	 vanskeligheder,	 anfører	 Peter	 Asp,	

professor	 i	 strafferet	 på	 Stockholms	 Universitet,	 at	en	 samtykkebaseret	

voldtægtsbestemmelse	 kan	 medføre	 store	 fortolkningsproblemer.	 401 	Netop	

fortolkningsproblemerne	er	formentlig	en	af	årsagerne	til,	at	stemmer	i	den	offentlige	debat	–	

ved	 drøftelse	 af	 kriminalisering	 af	 voldtægt	 –	 ofte	 henleder	 opmærksomheden	 på	 falske	

anmeldelser.	 Eksempelvis	 påpeger	 Marie	 Bruvik	 Heinskou,	 ph.d.	 i	 sociologi,	 at	 "Der	 er	 en	

tendens	til,	at	begrebet	voldtægt	udvandes.	Det	resulterer	i	en	række	anmeldte	voldtægter,	der	

ligger	 i	 en	 gråzone,	 hvor	 kvinder	 –	 ofte	 helt	 unge	 piger	 –	 er	 meget	 hurtige	 til	 at	 tolke	 den	

seksuelle	 oplevelse	 som	 et	 overgreb."402	Heinskou	 anfører	 endvidere,	 at	 ”[…]	 det	 er	 hende	

[kvinden],	 der	 sidder	med	definitionsmagten	 i	 gråzonesagerne	 i	 sidste	 ende:	hun	kan	anmelde	

ham	for	voldtægt”.403	På	politisk	niveau	synes	 falske	voldtægtsanmeldelser	 ligeledes	at	være	

anset	for	et	stort	problem.	Dette	er	senest	illustreret	ved	lovforslag	af	16.	december	2015404	

om	skærpelse	af	straffen	for	voldtægt	samt	om	skærpelse	af	straffen	for	falsk	anmeldelse.405	

På	baggrund	heraf	finder	vi	det	hensigtsmæssigt	at	foregribe	eventuelle	argumenter	imod	en	

samtykkebaseret	 voldtægtsbestemmelse,	 der	 må	 have	 baggrund	 i	 netop	 tiltaltes	

retssikkerhed,	herunder	øget	risiko	for	falske	anmeldelser.		

	

Om	 end	 falske	 anmeldelser	 utvivlsomt	 er	 yderst	 alvorlige,	 synes	 forekomsten	 heraf	 ikke	 at	

udgøre	 et	 argument	 for	 ikke	 at	 indføre	 en	 samtykkebaseret	 regulering	 af	 voldtægt.	 Hertil	

kommer,	 at	 Annalise	 Rust,	 psykolog	 og	 tidligere	 ansat	 ved	 Center	 for	 Seksuelle	 Overgreb,	

fastslår,	at	det	er	enormt	sjældent,	at	folk	opdigter	en	voldtægt.406	Det	kan	endvidere	påpeges,	

at	vi	lever	i	et	samfund	med	[…]	indbyggede	normer	–	og	måske	endda	fordomme	–	om	kvinders	

adfærd	og	ansvar	 i	 forhold	 til	 at	 blive	 voldtaget”.407	Dette	 bevirker,	 at	 ofre	 for	 voldtægt	 ofte	

																																																								
401	Kvinfo,	Voldtægt	version	2.0	
402	Information,	Var	det	virkelig	voldtægt?		
403	Universitetsavisen,	Voldtægt	–	en	kompleks	affære	
404	Lovforslaget	blev	vedtaget	og	træder	i	kraft	den	1.	juli	2016.	
405	L	98	Forslag	til	lov	om	ændring	af	straffeloven.	(Skærpelse	af	straffen	for	voldtægt,	for	samleje	med	et	barn	
under	15	år	ved	udnyttelse	af	fysisk	eller	psykisk	overlegenhed	og	for	falsk	anklage),	fremsat	den	16.	
december	2015	
406	Nationalt,	Danskere	overvurderer	antallet	af	falske	anmeldelser		
407	Laudrup	og	Rahbæk,	Var	det	voldtægt?	En	undersøgelse	af	menneskerettigheder	og	voldtægtssager	i	
Danmark,	s.	95	 
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lever	med	 en	 stor	 skam.408	Center	 for	 Voldtægtsofre	 oplever	 tillige,	 at	 mange	 kvinder	 ikke	

anmelder	 overgrebet,	 fordi	 de	 blandt	 andet	 er	 bange	 for	 at	 blive	 stemplet	 af	 deres	

omgangskreds	 eller	 for	 at	 blive	 beskyldt	 for	 at	 lyve.409	Således	 argumenteres	 der	 for,	 at	

voldtægter	udgør	et	tabubelagt	område410,	som	er	forbundet	med	stor	skyld	og	skam,	hvilket	

taler	 imod,	 at	 kvinder	 ofte	 skulle	 sætte	 sig	 selv	 i	 denne	 offerposition.	 Ydermere	 kan	 der	

henvises	 til	 en	 undersøgelse	 udarbejdet	 af	 det	 Kriminalpræventive	 Råd,	 som	 har	 påvist,	 at	

langt	størstedelen	af	de	kvinder,	som	indgiver	falske	anmeldelser	for	voldtægt,	er	belastede	af	

et	 eller	 flere	 forhold	 såsom	 misbrug,	 prostitution,	 psykiske	 problemer,	 sindssygdomme,	

tidligere	 seksuelle	 overgreb	 med	 flere.411	412	Således	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 fordi	

kvinderne	bag	de	falske	anmeldelser	udgør	en	”belastet”	gruppe413,	der	ikke	er	repræsentativ	

for	 den	 danske	 kvindelige	 befolkning,	 vil	 der	 forekomme	 falske	 anmeldelser	 uanset	

bestemmelsens	udformning.		

	

Ovennævnte	lovforslag	–	som	både	lægger	op	til	en	større	anerkendelse	af	ofrene	for	voldtægt	

samt	 en	 strafskærpelse	 for	 falsk	 anmeldelse	 af	 voldtægt	 –	 antyder,	 at	 der	 er	 et	 særligt	

problem	 med	 falske	 anmeldelser	 på	 netop	 voldtægtsområdet.	 Hertil	 kan	 det	 imidlertid	

anføres,	 at	 der	 ikke	 umiddelbart	 findes	 undersøgelser,	 der	 påviser	 et	 større	 antal	 falske	

anmeldelser	for	voldtægt	end	for	øvrige	forbrydelser.414	Det	kan	derfor	i	dag	hverken	påstås	

eller	 konkluderes,	 at	 der	 findes	 et	 særligt	 problem	 med	 falske	 anmeldelser	 på	

voldtægtsområdet.	 Derimod	 kan	 det	 fremhæves,	 at	 der	 i	 Danmark	 begås	 cirka	 4.200	

voldtægter	og	voldtægtsforsøg	årligt.415	Ifølge	politiets	 seneste	årsstatistik	blev	der	 indgivet	

																																																								
408	Laudrup	og	Rahbæk,	Var	det	voldtægt?	En	undersøgelse	af	menneskerettigheder	og	voldtægtssager	i	
Danmark,	s.	95	
409	Information,	Eksperter:	Skam	og	retssager	skræmmer	voldtægtsofre	
410	Information,	Eksperter:	Skam	og	retssager	skræmmer	voldtægtsofre	
411	Martinussen,	m.fl.,	Voldtægt	der	anmeldes	...:	Del	II:	Falsk	anmeldelse	af	voldtægt,	s.	71	
412	Henset	til,	at	kvinderne	bag	de	falske	anmeldelser	er	en	relativ	”belastet”	gruppe,	jf.	fodnote	56,	kan	der	
stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	strafskærpelser	vil	have	den	ønskede	effekt	på	antallet	af	falske	
anmeldelser.		
413	Martinussen	m.fl.,	Voldtægt	der	anmeldes	...:	Del	II:	Falsk	anmeldelse	af	voldtægt,	s.	71f.	
414	Besvarelse	af	spørgsmål	nr.	2	vedrørende	forslag	til	lov	om	ændring	af	straffeloven	(Skærpelse	af	
straffen	for	voldtægt,	for	samleje	med	et	barn	under	15	år	ved	udnyttelse	af	fysisk	eller	psykisk	
overlegenhed	og	for	falsk	anklage)	(L	98),	som	Folketingets	Retsudvalg	har	stillet	til	justitsministeren	den	
25.	januar	2016.	
415	Pedersen	m.fl.,	Udsathed	for	vold	og	andre	former	for	kriminalitet	–	Offerundersøgelserne	2005-2014	med	
særligt	afsnit	om	vold	og	reviktimisering,	s.	7	og	110	
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628	 anmeldelser	 af	 voldtægter	 i	 2015. 416 	Af	 disse	 førte	 kun	 57	 anmeldelser	 til	 en	

domfældelse.417	Altså	førte	de	formodede	4.200	voldtægter	og	voldtægtsforsøg	i	2015	kun	til	

57	domfældelser.418	På	denne	baggrund	argumenteres	der	for,	at	alt	for	mange	voldtægter	går	

uset	hen,	og	at	mange	ofre	således	ikke	får	anerkendt	den	krænkelse,	de	har	været	udsat	for.	

Dette	synes	i	sig	selv	at	fordre	en	revidering	af	den	danske	retstilstand.	

	

Sluttelig	bemærkes	det	kort,	at	ovennævnte	lovforslag	skaber	en	sammenkædning	af	to	meget	

forskellige	 strafbare	 forhold,	 henholdsvis	 voldtægt	 og	 falsk	 anmeldelse,	 som	 kan	 have	 en	

utilsigtet	effekt.	Dette	understøttes	af	Dansk	Kvindesamfund,	som	i	deres	høringssvar	anfører,	

at	 ”[…]	det	 sender	 et	 signal	 til	 voldtægtsofre	 om	at	undlade	anmeldelse	af	 seksuelle	 overgreb,	

hvis	beviserne	for,	at	overgrebet	har	fundet	sted,	umiddelbart	synes	svage”.419	

	

8.2.1	Sammenfatning	

På	baggrund	af	 ovenstående	diskussion	kan	det	 konkluderes,	 at	 det	 strafferetlige	 samtykke	

allerede	er	selvstændigt	defineret,	hvorfor	en	anvendelse	heraf	i	sager	om	voldtægt	ikke	synes	

problematisk.	Hvad	angår	de	af	Straffelovrådet	anførte	afgrænsningsmæssige	vanskeligheder,	

kan	det	endvidere	konkluderes,	at	domstolene	med	en	samtykkebaseret	bestemmelse	fortsat	

vil	skulle	foretage	en	helhedsvurdering,	som	blandt	andet	tager	højde	for	udøvet	vold,	tvang	

med	videre.	En	samtykkebaseret	regulering	vil	dog	medføre,	at	der	også	kan	statueres	forsæt	i	

de	 sager,	 hvor	 gerningspersonen	 ikke	 har	 udøvet	 vold	 eller	 trusler	 om	 vold,	 men	 alligevel	

burde	have	indset,	at	det	seksuelle	forhold	fandt	sted	imod	forurettedes	vilje,	jf.	for	eksempel	

tilfælde	 af	 lettere	 bevidstløshed,	 gråd	 med	 videre.	 Afslutningsvis	 konkluderes	 det,	 at	 en	

samtykkebaseret	 voldtægtsbestemmelse	 i	 højere	 grad	 vil	 afspejle	 et	 nutidigt	menneske-	 og	

samfundssyn	 og	 således	 være	 i	 overensstemmelse	 med	 princippet	 om	 ligestilling	 imellem	

kønnene	 samt	 kvinders	 selvbestemmelsesret,	 idet	 integritetskrænkelsen	 vil	 være	

udgangspunktet	for	behandlingen	af	en	sag	om	voldtægt.	Udover	at	være	i	overensstemmelse	

med	de	grundlæggende	samfundsmæssige	værdier,	vil	den	omtalte	lovændring	også	medføre,	

																																																								
416	Justitsministeriet,	Respekt	for	voldtægtsofre,	s.	2		
417	Danmarks	Statistik,	Domme	
418	I	2015	var	voldtægt	den	strafferetlige	forbrydelse,	som	medførte	færrest	domfældelser.	Til	
sammenligning	var	der	i	samme	år	65	domfældelser	for	manddrab	og	forsøg	herpå,	jf.	note	70.	
419	Dansk	Kvindesamfund,	Høringssvar	om	ændring	af	straffeloven	vedr.	voldtægt		



	
88	

at	begrebet	”frivilligt	samtykke”,	som	er	det	konstituerende	element	i	Istanbulkonventionens	

artikel	36,	med	sikkerhed	vil	være	implementeret	i	dansk	ret.		

	

8.3	Uagtsom	voldtægt	

Som	 alternativ	 til	 en	 samtykkebaseret	 voldtægtsbestemmelse	 findes	 muligheden	 for	 at	

kriminalisere	 uagtsom	 voldtægt.	 Spørgsmålet	 om	 kriminalisering	 af	 uagtsom	 voldtægt	 har	

løbende	 været	 debatteret	 både	 i	 den	 offentlige	 debat	 og	 inden	 for	 den	 juridiske	 verden.420	

Debatten	er	nyligt	genoptaget	som	følge	af	ovennævnte	dom	afsagt	af	Retten	i	Roskilde	i	april	

d.å.,	 hvor	 tre	mænd	 blev	 frifundet	 for	 voldtægt	 af	 en	 ung	 kvinde.	 Nærværende	 speciale	 er	

imidlertid	afgrænset	til	ikke	at	foretage	en	indgående	behandling	af	spørgsmålet	om	uagtsom	

voldtægt.	 Vi	 har	 valgt	 at	 fokusere	 på	 samtykke	 som	 udgangspunktet	 for	 en	 fremtidig	

kriminalisering,	idet	vi	mener,	at	en	samtykkebaseret	regulering	er	mest	hensigtsmæssig.	Der	

henvises	i	den	forbindelse	til	argumentationen	ovenfor.	Herudover	frygtes	det,	at	indførelsen	

af	 en	 uagtsomhedsvurdering	 vil	 medføre	 en	 nedkriminalisering,	 således	 at	 egentlige	

forsætlige	voldtægter	dømmes	som	uagtsomme.	Erfaringer	fra	Norge,	som	har	kriminaliseret	

uagtsom	 voldtægt,	 påviser	 en	 sådan	 tendens.421	Herudover	 tyder	 det	 på,	 at	 den	 norske	

bestemmelse	ikke	har	medført	en	stigning	i	antallet	af	domfældelser	set	i	forhold	til	antallet	af	

anmeldelser.422	En	uagtsomhedsvurdering	synes	 ligeledes	at	 forstærke	den	 tidligere	nævnte	

”undermåler-målestok”,423	hvormed	det,	 i	endnu	højere	grad	end	 i	dag,	accepteres,	at	mænd	

ikke	 ”er	 i	 stand	 til”	at	aflæse	kvindelige	signaler	om	ubehag	og	modvilje.	Afslutningsvis	kan	

det	påpeges,	at	en	samtykkebaseret	bestemmelse	i	højere	grad	end	en	uagtsomhedsvurdering	

synes	 at	 være	 i	 tråd	 med	 både	 EMD’s	 praksis	 samt	 Istanbulkonventionens	 artikel	 36	 om	

seksuel	vold.	Ovenstående	argumenter	udgør	de	vigtigste	årsager	 til,	at	en	samtykkebaseret	

voldtægtsbestemmelse	er	at	foretrække	frem	for	en	uagtsomhedsvurdering.	

	

	

	

	

																																																								
420	Baumbach,	Lov	om	uagtsom	voldtægt?	Nej	tak!	
421	Straffelovrådets	Betænkning	(nr.	1534),	s.	218	
422	Straffelovrådets	Betænkning	(nr.	1534),	s.	217		
423	Begrebet	anvendes	af	Trine	Baumbach	i	Strafferet	og	Menneskeret	til	beskrivelse	af,	at	der	anlægges	en	
anden	og	mildere	forsætsmålestok.	
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9.	Artikel	46	–	Skærpende	omstændigheder	
På	baggrund	af	den	i	afsnit	5	i	nærværende	speciale	identificerede	retstilstand,	hvorefter	det	

udgør	en	formildende	omstændighed,	når	vold	udøves	i	nære	relationer,	synes	det	relevant	at	

undersøge,	 hvorvidt	 Istanbulkonventionens	 artikel	 46	 om	 skærpende	 omstændigheder	 er	

korrekt	implementeret	i	dansk	ret.	Nærværende	afsnit	vil	derfor	udgøre	en	analyse	af	artikel	

46,	herunder	bestemmelsens	formål	og	omfang	sammenholdt	med	den	danske	retstilstand.		

	

9.1	Analyse	

Efter	Istanbulkonventionens	artikel	46	skal	de	kontraherende	parter	sikre,	at	momenterne	i	

bestemmelsens	 litra	 a-i	 kan	 tages	 i	 betragtning	 som	 strafskærpende	 i	 sager	 om	 strafbare	

handlinger	 omfattet	 af	 konventionen,	 i	 det	 omfang	 de	 ikke	 allerede	 er	 indeholdt	 i	 den	

pågældende	strafbare	handlings	gerningsindhold.	I	relation	til	vold	i	nære	relationer	synes	de	

vigtigste	 omstændigheder,	 som	 efter	 konventionen	 skal	 kunne	 tillægges	 betydning	 i	

skærpende	retning,	at	være	artikel	46,	litra	a:	”[…]	den	strafbare	handling	blev	begået	mod	en	

person	der	i	henhold	til	national	lovgivning	anerkendes	som	tidligere	eller	nuværende	ægtefælle	

eller	 partner,	 familiemedlem,	 ofrets	 sambo	 eller	 en	 person	 der	 har	 misbrugt	 sin	 myndighed”		

samt	artikel	46,	 litra	b:	”[…]	den	strafbare	handling,	eller	forbundne	strafbare	handlinger,	blev	

begået	gentagne	gange”.	

	

Det	fremgår	af	den	forklarende	rapport,	at	udtrykket	”kan	tages	i	betragtning”	betyder,	at	de	

kontraherende	parter	er	forpligtet	til	at	sikre,	at	momenterne	i	artikel	46	er	til	rådighed	for	

dommerne	ved	strafudmålingen.424	Derimod	betyder	det	ikke,	at	dommerne	er	forpligtet	til	at	

anvende	de	oplistede	momenter425	

	

Endvidere	 fremgår	 det	 af	 den	 forklarende	 rapport,	 i	 relation	 til	 artikel	 46,	 litra	 a,	 at	 det	

gennemgående	 element	 i	 sager	 omfattet	 af	 denne	 litra	 er	 den	 tillid	 –	 som	 normalt	 er	

forbundet	med	tætte	relationer	til	partnere	og	familiemedlemmer	–	samt	den	følelsesmæssige	

belastning	et	tillidsbrud	i	form	af	vold	fra	en	nærtstående	udgør.426	Udtrykket	”der	i	henhold	

til	national	lovgivning	anerkendes	som	partnere”,	jf.	artikel	46,	litra	a,	medfører,	at	i	hvert	fald	
																																																								
424	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
425	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
426	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
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strafbare	 handlinger	 begået	 imod	 tidligere	 og	 nuværende	 partnere	 skal	 kunne	 anses	 for	

strafskærpende.427	Ifølge	 den	 forklarende	 rapport	 er	 det	 intimiteten	 og	 tilliden	 imellem	

parterne,	 som	 udgør	 den	 skærpende	 omstændighed.428	Til	 artikel	 46,	 litra	 b	 anfører	 den	

forklarende	rapport,	at	det	har	en	særdeles	ødelæggende	virkning,	når	et	offer	bliver	udsat	for	

den	samme	forbrydelse	gentagne	gange,	hvilket	ofte	er	tilfældet	ved	vold	i	nære	relationer.429		

	

9.1.1	Den	danske	retstilstand	

Straffelovens	kapitel	10	indeholder	generelle	regler	om	straffens	fastsættelse.430	Som	tidligere	

beskrevet	i	afsnit	5	i	nærværende	speciale,	skal	der	ved	straffastsættelsen,	under	hensyntagen	

til	 ensartethed	 i	 retsanvendelsen,	 lægges	 vægt	 på	 lovovertrædelsens	 grovhed	 og	 på	

oplysninger	om	gerningspersonen,	jf.	straffeloven	§	80.	Ydermere	skal	der	ved	vurderingen	af	

lovovertrædelsens	grovhed	tages	hensyn	til	den	med	lovovertrædelsen	forbundne	skade,	fare	

eller	 krænkelse	 samt	 til,	 hvad	 gerningspersonen	 indså	 eller	 burde	 have	 indset	 herom,	 jf.	

straffeloven	§	80,	 stk.	 2.	Herudover	opregner	 straffelovens	§	81	en	 række	elementer,	 som	 i	

almindelighed	 skal	 indgå	 som	 skærpende	 omstændigheder	 ved	

straffastsættelsen.	Straffelovens	§	81	tilsigter	at	supplere	straffelovens	§	80	ved	vægtningen	af	

hensynet	til	lovovertrædelsens	grovhed	og	oplysninger	om	gerningspersonen.431	

	

I	 relation	til	de	 fremhævede	 litra	a	og	b	 i	konventionens	artikel	46	kan	der	som	skærpende	

omstændighed	 i	 dansk	 ret	 med	 fordel	 nævnes;	 ”at	 gerningsmanden	 er	 tidligere	 straffet	 af	

betydning	for	sagen	 (§	81,	nr.	1),	”at	gerningen	er	begået	i	udførelsen	af	offentlig	tjeneste	eller	

hverv	 eller	under	misbrug	af	 stilling	 eller	 særligt	 tillidsforhold	 i	 øvrigt”	 (§	 81	 nr.	 8)	 samt	 ”at	

gerningsmanden	har	udnyttet	forurettedes	værgeløse	stilling”	(§	81	nr.	11).	På	baggrund	af	en	

umiddelbar	 ordlydsfortolkning	 af	 straffelovens	 §	 81,	 synes	 bestemmelsen	 at	 kunne	

implementere	 artikel	 46,	 litra	 a	 og	 b.	 Opregningen	 af	 skærpende	 omstændigheder	 i	

straffelovens	§	81	er	ikke	udtømmende,	hvorfor	der	ikke	er	noget	til	hinder	for	i	en	konkret	

sag	 at	 tillægge	 andre	 forhold	 betydning	 i	 skærpende	 retning. 432 	Herudover	 henledes	

																																																								
427	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
428	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
429	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
430	Straffeloven	
431	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	81,	note	363	
432	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	81,	note	363	
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opmærksomheden	på	straffelovens	§	247,	stk.	1,	hvorefter	straffen	kan	forhøjes	med	indtil	det	

halve,	hvis	en	 lovovertrædelse	omfattet	af	straffelovens	voldsparagraffer,	§§	244-246,	begås	

af	en	person,	der	tidligere	er	dømt	for	et	eller	flere	forsætlige	legemsangreb.		

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 synes	 det	 umiddelbart	 at	 kunne	 konkluderes,	 at	 artikel	 46	 er	

korrekt	 implementeret	 i	dansk	ret.	 Justitsministeriet	konkluderede	da	også,	med	henvisning	

til	straffelovens	§	81,	at	artikel	46	ikke	ville	medføre	lovgivningsmæssige	konsekvenser.433	På	

trods	af	Justitsministeriets	konklusion	er	det	alligevel	fundet	relevant	at	foretage	en	nærmere	

analyse	 af	 artikel	 46	 sammenholdt	 med	 den	 danske	 retstilstand.	 Dette	 blandt	 andet	 med	

baggrund	i	de	forud	for	lovforslaget	afgivne	høringssvar.	Eksempelvis	anbefalede	Institut	for	

Menneskerettigheder	 blandt	 andet	 en	 undersøgelse	 af,	 hvordan	 artikel	 46	 om	 skærpende	

omstændigheder	efterleves	i	dansk	ret.434		

	

Ifølge	 straffelovens	 §	 81,	 nr.	 1	 skal	 det	 i	 almindelighed	 indgå	 som	 en	 skærpende	

omstændighed,	 hvis	 gerningspersonen	 er	 tidligere	 straffet	 af	 betydning	 for	 sagen.	

Bestemmelsen	opstiller	ingen	faste	tidsmæssige	betingelser	for,	hvornår	tidligere	kriminalitet	

kan	medføre	 en	 skærpet	 strafudmåling	 inden	 for	 strafferammen,	 og	 domstolene	 vil	 derfor	

skulle	foretage	en	konkret	vurdering	i	hver	enkelt	sag.435	Straffelovens	§	81,	nr.	1	vil,	sammen	

med	 straffelovens	 føromtalte	 §	 247,	 stk.	 1,	 som	 udgangspunkt	 omfatte	 de	 tilfælde,	 som	

konventionens	artikel	46,	litra	b	sigter	på.		

	

Ifølge	straffelovens	§	81,	nr.	8,	2.	led	udgør	det	i	almindelighed	en	skærpende	omstændighed,	

at	 gerningspersonen	 i	 kraft	 af	 den	 strafbare	handling	har	misbrugt	 et	 særligt	 tillidsforhold.	

Forarbejderne	til	§	81,	nr.	8,	2.	led	giver	en	begrænset	fortolkningsvejledning,	men	af	Karnovs	

kommentarer	 til	 bestemmelsen	 fremgår	 det,	 at	 bestemmelsen	 blandt	 andet	 kan	 finde	

anvendelse	 ved	 vold	 imod	 et	 barn,	 der	 af	 forældrene	 er	 overladt	 i	 gerningspersonens	

varetægt.436	Det	 fremgår	 imidlertid	 ikke,	 at	 bestemmelsen	 er	 tiltænkt	 anvendt	 i	 relation	 til	

samlivsrelateret	vold.	Det	har	i	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	nærværende	speciale	–	efter	
																																																								
433	Justitsministeriets	notat,	s.	61	
434	Institut	for	Menneskerettigheder,	Høring	over	udkast	til	lovforslag	om	ændring	af	straffeloven	
(Gennemførelse	af	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	
hjemmet)	
435	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	81,	nr.	1,	note	364	
436	Karnov	Group,	Straffeloven	§	81,	nr.	8,	note	371	
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gennemgang	af	trykt	retspraksis	–	heller	ikke	været	muligt	at	finde	afgørelser	om	vold	i	nære	

relationer,	hvor	bestemmelsen	er	anvendt.	Der	synes	således	ikke	at	findes	tilfælde,	hvor	det	

af	 retten	 er	 anset	 for	 en	 skærpende	 omstændighed,	 at	 volden	 udgør	 et	 stort	 tillidsbrud	

imellem	 de	 implicerede	 parter.	 Dette	 til	 trods	 for	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	 har	 store	

menneskelige	 omkostninger	 for	 ofret.437 	Eksempelvis	 påviser	 forskning,	 at	 kvinder	 som	

udsættes	 for	 vold	 af	 deres	 partner	 har	 lavt	 selvværd	 og	 oplever	 magtesløshed.438	Dette	

understøttes	af	danske	og	norske	undersøgelser,	hvoraf	det	fremgår,	at	kvinder	på	krisecentre	

rapporterer	 om	 tab	 af	 selvtillid	 og	 tvivl	 om	 egen	 dømmekraft.439	440	At	 blive	 udsat	 for	

gentagen	 vold,	 trusler	med	 videre	 over	 en	 længere	periode	 vil	 således	 typisk	 virke	psykisk	

nedbrydende.441	I	 grove	 tilfælde	 kan	 konsekvensen	 af	 vold	 i	 nære	 relationer	 endda	 være	

posttraumatisk	 stresslidelse,	 hvor	 kvinderne	 blandt	 andet	 oplever	 at	 være	 i	 konstant	

alarmberedskab.442		

	

Som	 følge	 af	 straffelovens	 §	 81,	 nr.	 11	 udgør	 det	 en	 skærpende	 omstændighed,	 såfremt	

gerningspersonen	ved	den	strafbare	handling	har	udnyttet	forurettedes	værgeløse	stilling.	Af	

kommentarerne	 til	 bestemmelsen	 fremgår	 det,	 at	 bestemmelsen	 navnlig	 tager	 sigte	 på	

kriminalitet,	 som	 begås	 over	 for	 udsatte	 persongrupper,	 som	 for	 eksempel	 børn,	

handicappede	og	ældre.	 I	 forarbejderne	 til	bestemmelsen	peges	som	eksempel	på	vold	mod	

spædbørn,	 salg	 af	 narkotika	 til	 børn	 og	 tricktyveri	 over	 for	 ældre	 eller	 svagtseende.443	

Bestemmelsens	anvendelsesområde	synes	således	ikke	at	omfatte	kvinder,	herunder	kvinder,	

som	udsættes	for	samlivsrelateret	vold.		

	

Der	findes	i	den	danske	strafferet	således	ikke	en	bestemmelse,	der	direkte	sigter	på	tilfælde	

af	 vold	 begået	 imod	 en	 tidligere	 eller	 nuværende	 ægtefælle	 eller	 partner,	 familiemedlem,	

samlever	 eller	 tilsvarende	 person.	Derimod	 er	 der	 som	nævnt	mulighed	 for,	 at	 domstolene	

kan	tillægge	dét,	at	volden	er	udøvet	i	en	nær	relation	betydning	i	skærpende	retning,	jf.	den	

																																																								
437	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	101	
438	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	101	
439	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	54	
440	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	101	
441	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	101	
442	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	101	
443	Karnov	Group,	Straffeloven,	§	81,	nr.	11,	note	374	
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ikke	udtømmende	opregning	i	§	81.	Til	trods	for	at	denne	mulighed	eksisterer,	har	det	–	ved	

gennemgang	af	trykte	domme	–	ikke	været	muligt	at	identificere	domme,	hvor	retten	af	egen	

drift	har	tillagt	det	betydning	i	skærpende	retning,	at	volden	er	udøvet	mod	en	tidligere	eller	

nuværende	ægtefælle,	samlever	eller	partner.	Den	øgede	fokus,	også	internationalt,	på	vold	i	

nære	 relationer	har	 imidlertid	medført,	 at	 andre	 lande	aktivt	har	valgt	at	 adressere	mænds	

vold	mod	kvinder.	 Som	 tidligere	anført	 i	 afsnit	6.1	 i	nærværende	speciale	 straffer	Sverige,	 i	

medfør	af	§	4	a,	stk.	2	i	den	svenske	straffelovs	kapitel	4,	udvalgte	lovovertrædelser444	som	en	

form	for	grov	krænkelse	af	en	kvindes	integritet,	hvis	den	pågældende	forbrydelse	er	begået	

af	en	mand	mod	hans	tidligere	eller	nuværende	ægtefælle	eller	samlever.	Endvidere	kan	det	

nævnes,	at	den	norske	Højesteret	i	2004	skærpede	straffen	for	såkaldt	familievold	betydeligt	

og	 i	 den	 forbindelse	 for	 første	 gang	 udtalte	 sig	 principielt	 om	 familievold:	 ”Sentralt	 i	

vurderingen	av	hvor	straffverdig	forholdet	er,	bliver	da	ikke	bare	hvor	grove	voldshandlingene	

er,	 men	 også	 mishandlingens	 varighet	 over	 tid,	 den	 psykologiske	 binding	 mellom	

gjerningsmannen	og	offeret,	og	det	at	handlingene	skjer	skjult	–	 i	hjemmet,	som	skulle	være	et	

trygt	 sted.	Den	 frykten	 for	vold	–	 følelsen	av	å	 leve	 i	 et	 trusselsregime	–	 som	bliver	 skapt,	kan	

oppleves	 som	 langt	 verre	 enn	 de	 enkelte	 voldshandlingene”.	445	446	Det	 kan	 udledes	 af	 denne	

udtalelse,	at	den	norske	Højesteret	anser	den	psykologiske	tilknytning	imellem	parterne,	og	at	

hjemmet	 skal	 være	 et	 trygt	 sted,	 som	 væsentlige	 momenter	 i	 vurderingen	 af	 gerningens	

strafværdighed.	 Efter	 den	 norske	 Højesterets	 udtalelse	 indførte	 Norge	 §	 219	 i	 den	 norske	

straffelov.447 	Bestemmelsen,	 som	 er	 en	 decideret	 ”familievoldsparagraf”,	 og	 som	 særligt	

adresserer	 vold	mod	 tidligere	 eller	 nuværende	ægtefæller	 eller	 samlevere,	 slægtninge	 eller	

andre	personer	 i	hustanden	eller	 i	gerningspersonens	varetægt448,	har	en	strafferamme,	der	

går	op	til	fire	år.449	

	

																																																								
444	Bestemmelsen	retter	sig	direkte	mod	forbrydelser	kriminaliseret	i	den	svenske	straffelovs	kapitel	3	(Om	
brott	mot	liv	och	hälsa),	kapitel	4	(Om	brott	mot	frihet	och	frid),	kapitel	6	(Om	sexualbrott)	og	kapitel	12	(Om	
skadegörelsebrott)	samt	i	§	24	(Överträdelse	av	kontaktförbud)	i	den	særskilte	lov	Lag	om	kontaktförbud.	
445	HR-2004-00907-A,	(sak	nr.	2004/389)	
446	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	61		
447	Den	norske	straffelov,	§	219		
448	Den	norske	straffelov,	§	219	
449	Den	norske	straffelov,	§	219	
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9.1.2	Sammenfatning	

Som	ligeledes	anført	af	Justitsministeriet	findes	der	i	dansk	ret	op	til	flere	bestemmelser	i	den	

danske	straffelov,	som	umiddelbart	synes	at	implementere	Istanbulkonventionens	artikel	46,	

litra	a	og	b.	

	

Straffelovens	§§	81,	nr.	1	og	247,	stk.	1	–	hvorefter	det	udgør	en	skærpende	omstændighed,	

hvis	gerningspersonen	tidligere	er	straffet	af	betydning	for	sagen	–	omfatter	de	tilfælde,	som	

Istanbulkonventionens	artikel	46,	litra	b	sigter	på.	Straffelovens	§§	81,	nr.	1	og	247,	stk.	1	ses	

også	 at	 finde	 anvendelse	 i	 praksis.	 På	 den	 baggrund	 kan	 det	 konkluderes,	 at	

Istanbulkonventionens	 artikel	 46,	 litra	 b,	 om	 gentagne	 strafbare	 handlinger,	 er	 korrekt	

implementeret	i	dansk	ret.	

	

Straffeloven	 indeholder	 som	 tidligere	 nævnt	 ingen	 selvstændig	 bestemmelse,	 som	 direkte	

foreskriver	skærpende	omstændigheder,	når	vold	udøves	i	nære	relationer.	På	baggrund	af	en	

ordlydsfortolkning	vil	det	faktum,	at	vold	udøves	i	en	nær	relation,	muligvis	kunne	anses	for	

en	skærpende	omstændighed	under	henvisning	til	straffelovens	§§	81,	nr.	8	om	misbrug	af	et	

særligt	tillidsforhold	eller	81,	nr.	11	om	udnyttelse	af	ofrets	værgeløse	stilling.	Som	beskrevet	

oven	 for	 ses	 dette	 dog	 ikke	 at	 være	 tilfældet	 hverken	 i	 teorien	 eller	 i	 praksis.	

Istanbulkonventionens	 Artikel	 46,	 litra	 a	 vil	 således	 kun	 kunne	 anses	 for	 implementeret	 i	

dansk	 ret	 under	 henvisning	 til,	 at	 opregningen	 i	 straffelovens	 §	 81	 ikke	 er	 udtømmende.	

Antages	 dette	 synspunkt,	 følger	 det	 dog,	 at	 konventionens	 artikel	 46,	 litra	 a	 vil	 være	

implementeret	 i	 al	 ret,	 som	 ikke	 har	 en	 negativt	 afgrænset	 bestemmelse	 om	 skærpende	

omstændigheder.	 Denne	 følge	 kan	 imidlertid	 problematiseres,	 når	 henset	 til,	 at	 der	 med	

konventionen	ønskes	et	øget	 fokus	på	samt	en	aktiv	stillingtagen	 til	problemet	”vold	 i	nære	

relationer”.	Som	tidligere	beskrevet	stiller	 Istanbulkonventionen	dog	kun	krav	om,	at	der	er	

adgang	for	domstolene	til	at	anse	det	for	en	skærpende	omstændighed,	at	volden	er	udøvet	i	

en	 nær	 relation.	 Derimod	 stiller	 konventionen	 ikke	 krav	 om,	 at	 domstolene	 skal	 udnytte	

denne	 adgang.	 På	 den	 baggrund	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 Istanbulkonventionens	 artikel	 46,	

litra	a	er	 implementeret	korrekt	 i	dansk	ret.	Samtidig	må	det	dog	også	konkluderes,	at	det	 i	

Danmark	på	nuværende	tidspunkt	ikke	reelt	udgør	en	skærpende	omstændighed,	at	volden	er	

udøvet	i	en	nær	relation.		
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9.2	Diskussion	

På	trods	af	den	korrekte	implementering	af	Istanbulkonventionens	artikel	46,	litra	a	synes	det	

nærliggende	at	diskutere	bestemmelsens	manglende	efterlevelse	 i	dansk	 ret.	Bestemmelsen	

formodes	medtaget	 i	 konventionen,	 fordi	 Europarådet	 er	 af	 den	 opfattelse,	 at	 det	 reelt	 bør	

udgøre	 en	 skærpende	 omstændighed,	 når	 vold	 udøves	 i	 nære	 relationer.	 I	 sit	 høringssvar	

forud	for	ratificeringen	af	Istanbulkonventionen	anbefalede	Institut	for	Menneskerettigheder,	

som	 tidligere	 nævnt,	 også	 en	 undersøgelse	 af	 bestemmelsens	 efterlevelse	 i	 dansk	 ret.450	

Følgende	 afsnit	 udgør	 en	 diskussion	 af,	 hvorvidt	 det	 bør	 udgøre	 en	 strafskærpende	

omstændighed,	når	vold	udøves	mod	en	nuværende	eller	 tidligere	ægtefælle,	 samlever	eller	

partner.		

	

Årsagen	til,	at	vold	i	nære	relationer	i	dansk	ret	ikke	anses	for	en	skærpende	omstændighed,	

findes	 formentlig	 i	 den	 historiske	 opfattelse	 af	 partnervold	 som	 henhørende	 under	

privatlivets	(u)fred.451	De	konkrete	argumenter	for	ikke	at	betragte	vold	i	nære	relationer	som	

en	 skærpende	 omstændighed,	må	 anses	 for	 identiske	med	 argumenterne	 for	 at	 anse	 vold	 i	

nære	 relationer	 som	 en	 formildende	 omstændighed.	 Der	 henvises	 således	 til	 nærværende	

speciales	afsnit	5.1,	som	centrerer	sig	om	den	oprørte	sindstilstand,	som	gerningspersonerne	i	

samlivsrelaterede	 voldssager	 per	 definition	 synes	 at	 befinde	 sig	 i,	 og	 som	 anses	 for	 en	

formildende	omstændighed.	 I	 forlængelse	af	de	 i	afsnit	5.2	anførte	argumenter	 for,	at	vold	 i	

nære	relationer	ikke	bør	udgøre	en	formildende	omstændighed,	kan	der	fremføres	adskillige	

argumenter	 for,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	 bør	 betragtes	 som	 en	 strafskærpende	

omstændighed.		

	

Indledningsvis	kan	det,	som	nævnt	i	afsnit	6.2	om	psykisk	vold,	påpeges,	at	retten	til	privatliv	

efter	 EMRK	 artikel	 8	 beskytter	 borgernes	 fysiske	 og	 psykiske	 integritet	 mod	 vold	 af	 ikke	

bagatelagtig	karakter.452	Det	bemærkes,	at	artikel	8	også	omfatter	krænkelser,	 som	begås	af	

familiemedlemmer,453	ligesom	 det	 bemærkes,	 at	 staten	 har	 en	 særskilt	 forpligtigelse	 til	 at	

																																																								
450Institut	for	Menneskerettigheder,	Høring	over	udkast	til	lovforslag	om	ændring	af	straffeloven	
(Gennemførelse	af	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	
hjemmet)	 
451	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	170	
452	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	191	og	381	
453	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	191	
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beskytte	særligt	 sårbare	ofre.454		Hertil	kan	det	 først	og	 fremmest	påpeges,	 at	 langt	de	 fleste	

kvinder	er	deres	mandlige	partner	fysisk	underlegne	og	derfor	særligt	sårbare,	når	udsat	for	

fysisk	 vold.	 I	 sin	 redegørelse	 om	 straffene	 i	 sager	 om	 samlivsrelateret	 vold,	 drab	 og	

drabsforsøg	 anfører	 Rigsadvokaten	 da	 også,	 at	 der	 af	 denne	 årsag	 kan	 være	 behov	 for	 en	

større	 beskyttelse	 fra	 samfundets	 side.455	Hertil	 kommer,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer,	 som	

tidligere	beskrevet,	ofte	udgør	en	kompleks	situation,	hvor	mange	psykologiske,	økonomiske	

og	følelsesmæssige	aspekter	spiller	ind,	og	forskning	har	således	også	påvist,	at	det	kan	være	

utrolig	 svært	 for	 voldsramte	 kvinder	 at	 afslutte	 forholdet.456	457	På	den	baggrund	 synes	der	

utvivlsomt	at	være	tale	om	særligt	sårbare	ofre,	som	det	er	retsvæsenets	opgave	at	værne	om.	

Således	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	 bør	 udgøre	 en	 strafskærpende	

omstændighed,	og	at	 en	 retsanvendelse,	hvor	dette	 ikke	er	 tilfældet,	udgør	en	krænkelse	af	

kvinders	rettigheder	efter	EMRK	artikel	8.			

	

Som	 anført	 i	 den	 forklarende	 rapport	 udgør	 det	 ikke	 blot	 en	 krænkelse,	 men	 ligeledes	 et	

særligt	 tillidsbrud,	når	mennesker	udsættes	 for	 vold	 af	 deres	nærmeste.458	Nina	Maria	Hart	

Schütt,459	cand.scient.soc.,	 anfører,	 at	 det	 udgør	 et	meget	 voldsomt	 tillidsbrud,	 når	den	man	

elsker	overskrider	ens	grænser	ved	at	begå	vold	mod	en.460	Schütt	anfører	endvidere,	at	vold	i	

nære	 relationer	 sætter	 dybe	 spor	 og	 har	 store	 konsekvenser	 for	 ofret,	 hvilket	 formentlig	

skyldes	 parternes	 personlige	 relation. 461 	 462 	En	 undersøgelse	 fra	 Statens	 Institut	 for	

Folkesundhed,	blandt	andre	udarbejdet	af	ovennævnte	Nina	Maria	Hart	Schütt,	har	påvist,	at	

ofre	for	vold	i	nære	relationer	oftere	får	problemer	med	helbredet	end	andre	kvinder	–	dette	

gælder	både	ved	en	sammenligning	med	kvinder,	 som	udsættes	 for	anden	vold,	og	kvinder,	

der	 slet	 ikke	 har	 været	 udsat	 for	 vold.463	Undersøgelsen	 påviser,	 at	 ofrene	 oftere	 lider	 af	

																																																								
454	Baumbach,	Strafferet	og	Menneskeret,	s.	382	
455	Rigsadvokatens	redegørelse,	s.	62	
456	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	27		
457	Dansk	Kvindesamfund,	Vold	mod	kvinder	er	et	stort	problem	
458	Den	Forklarende	Rapport,	s.	40	
459	Medforfatter	til	rapporten	Unge	og	kærestevold	i	Danmark	En	landsdækkende	undersøgelse	af	omfang,	
karakter	og	følger	af	vold	blandt	16-24-årige	med	fokus	på	vold	i	kæresteforhold	
460	Schütt	i	Vold	fra	en	kæreste	værre	end	anden	vold	
461	Schütt	i	Vold	fra	en	kæreste	værre	end	anden	vold	
462	Schütt	m.fl.,	Unge	og	kærestevold	i	Danmark	-	En	landsdækkende	undersøgelse	af	omfang,	karakter	og	
følger	af	vold	blandt	16-24-årige	med	fokus	på	vold	i	kæresteforhold,	s.	3	
463	Schütt	m.fl.	Unge	og	kærestevold	i	Danmark	-	En	landsdækkende	undersøgelse	af	omfang,	karakter	og	
følger	af	vold	blandt	16-24-årige	med	fokus	på	vold	i	kæresteforhold,	s.	65	
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depression,	 hovedpine,	 mavesmerter,	 søvnproblemer	 og	 svimmelhed,	 ligesom	 der	 er	

betydeligt	 flere	ofre	 for	 vold	 i	 nære	 relationer,	 som	benytter	 sig	 af	 beroligende	medicin,	 og	

ydermere	 flere,	 som	 forsøger	 at	 begå	 selvmord.464	465	Som	 beskrevet	 oven	 for,	 har	 øvrig	

forskning	 ligeledes	 påvist,	 at	 ofre	 for	 vold	 i	 nære	 relationer	 blandt	 andet	 oplever	 lavt	

selvværd,	magtesløshed,	tvivl	på	egen	dømmekraft	samt	en	afhængighed	af	gerningspersonen,	

det	 være	 sig	 socialt,	 økonomisk	 et	 cetera.466	467	Hertil	 kommer,	 at	 ofrene	 for	 vold	 i	 nære	

relationer	ofte	påtager	sig	ansvaret	 for	volden,	og	gør	den	 til	et	privat	eksistensvilkår.468	På	

ovenstående	baggrund	argumenteres	der	for,	at	vold	 i	nære	relationer	er	yderst	skadelig	og	

medfører	 store	 konsekvenser	 for	 ofrene,	 hvilket	 taler	 for,	 at	 volden	 skal	 anses	 for	 en	

skærpende	omstændighed.	

	

Ydermere	 kan	 opmærksomheden	 henledes	 på	 straffelovens	 §	 80,	 stk.	 2,	 hvorefter,	 der	 ved	

vurderingen	 af	 lovovertrædelsens	 grovhed,	 blandt	 andet	 skal	 lægges	 vægt	 på	 den	 med	

lovovertrædelsen	 forbundne	 krænkelse.	 Der	 kan	 stilles	 spørgsmålstegn	 ved,	 om	 ikke	 det	

udgør	 en	 særlig	 stor	 krænkelse	 af	 ofret,	 når	 vold	 udøves	 af	 en	ægtefælle	 eller	 partner.	 Det	

antages,	at	ens	partner	er	at	regne	for	den	nærmeste	til	at	beskytte	én	mod	overgreb,	og	den	

sidste	til	at	begå	dem	mod	én.	Hertil	bemærkes,	at	det	netop	er	i	hjemmet,	at	man	bør	kunne	

føle	 sig	 tryg,	 ligesom	 der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 mennesker	 er	 mest	 sårbare	 i	 deres	

privatsfære,	hvor	de	typisk	har	”sænket	paraderne”.	At	vold	i	nære	relationer	udgør	en	særlig	

krænkelse	af	ofret	synes	dog	også	allerede	anerkendt	i	dansk	ret;	i	2002	blev	strafferammerne	

i	straffelovens	voldsbestemmelser	skærpet	blandt	andet	med	det	formål	at	øge	strafniveauet	i	

sager	om	vold	 i	nære	relationer.	Af	 lovforslagets	bemærkninger	 fremgår,	at	 formålet	blandt	

andet	 var	 at	 hæve	 strafniveauet,	 så	 det	 i	 højere	 grad	 afspejlede	 den	 krænkelse,	 som	 ofret	

havde	været	udsat	for.469	På	den	baggrund	kan	der	argumenteres	for,	at	vold	i	nære	relationer	

udgør	en	særlig	krænkelse	af	ofret,	og	at	denne	særlige	krænkelse	bør	udgøre	en	skærpende	

																																																								
464	Schütt	m.fl.	Unge	og	kærestevold	i	Danmark	-	En	landsdækkende	undersøgelse	af	omfang,	karakter	og	
følger	af	vold	blandt	16-24-årige	med	fokus	på	vold	i	kæresteforhold,	s.	65	
465	Undersøgelse	af	kvinder	i	alderen	16-24	år.	
466	Narud,	Vold	mot	kvinner,	s.	101	
467	Videns-	og	Formidlingscenter	for	Socialt	Udsatte	og	LOKK,	Når	vold	er	hverdag	–	en	undersøgelse	af	
mænds	vold	mod	kvinder	i	nære	relationer,	s.	52ff	
468	Balvig,	Professor	emeritus,	dr.jur.,	Københavns	Universitet	i	Kvinder	udsættes	oftere	for	vold		
469	Lovforslagets	almindelige	bemærkninger,	pkt.	2.2.3	
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omstændighed.	 Der	 kan	 endvidere	 argumenteres	 for,	 at	 manglende	 anerkendelse	 af	 denne	

særlige	krænkelse	udgør	en	tilsidesættelse	af	forpligtigelsen	i	straffelovens	§	80,	stk.	2.		

	

Foruden	de	voldsramte	kvinder	har	vold	i	nære	relationer	også	store	negative	effekter	på	de	

indirekte	ofre.	Det	skønnes,	at	33.000	børn	i	Danmark	vokser	op	med	vold	i	hjemmet.470	471	At	

blive	udsat	for	eller	overvære	vold	i	hjemmet	udgør	en	voldsom	belastning	for	børn472,	og	kan	

have	alvorlige	psykiske	følgevirkninger.473	Børn,	som	overværer	vold	i	hjemmet,	oplever	ofte	

følelser	som	skyld,	angst,	sorg,	ensomhed	og	udvikler	ofte	dårligt	selvværd,	som	kan	føre	til	

indlæringsproblemer,	isolation	samt	øvrige	fysiske	følgevirkninger.474	Hertil	kommer,	at	børn,	

som	har	været	vidner	til	vold	i	hjemmet,	har	øget	risiko	for	senere	i	 livet	at	udøve	vold	som	

følge	af	deres	fejlagtige	opfattelse	af,	hvad	der	er	acceptabel	adfærd.475	476	At	vold	i	hjemmet	

har	en	særlig	skadelig	effekt	på	børn	understøttes	af	EMD’s	praksis.	Domstolen	har	udtalt,	at	

selv	 om	 børn	 ikke	 selv	 udsættes	 for	 fysisk	 vold,	 vil	 de	 være	 at	 anse	 for	 ofre	 efter	 EMRK’s	

artikel	 3477,	 som	udgør	 et	 forbud	mod	 tortur,	 på	 grund	 af	 den	psykologiske	 effekt,	 volden	 i	

hjemmet	har	på	dem.478	Vold	i	nære	relationer	udgør	således	en	”ond	cirkel”,	som	samfundet	

bør	forsøge	at	imødegå.	Herudover	kan	det	påpeges,	at	Danmark	som	følge	af	sin	ratificering	

af	 FN’s	 Konventionen	 om	 Barnets	 Rettigheder	 (Børnekonventionen)	 har	 en	 særlig	

forpligtigelse	 til	 at	 beskytte	 børn	mod	 alle	 former	 for	mishandling479,	 sikre	 børn	 den	 højst	

mulige	 grad	 af	 sundhed480	samt	 en	 tilfredsstillende	 levestandard.481	Beskyttelsen	 af	 børns	

sundhed	 og	 velfærd	 udgør	 således	 et	 tungtvejende	 argument	 for	 at	 anse	 volden	 for	 en	

skærpende	omstændighed.		

	

I	 forlængelse	 af	 de	 sociokulturelle	 konsekvenser	 kan	det	påpeges,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	

ligeledes	 har	 store	 samfundsøkonomiske	 omkostninger,	 hvilket	 ligeledes	 taler	 for,	 at	

																																																								
470	Mary	Fonden,	Fakta	om	vold	i	hjemmet		
471	LOKK,	Børn	i	familier	med	vold		
472	LOKK,	Børn	i	familier	med	vold		
473	Mødrehjælpen,	Et	usundt	parforhold	set	med	barnets	øjne		
474	Mødrehjælpen,	Et	usundt	parforhold	set	med	barnets	øjne	
475	Dialog	mod	vold,	Er	det	fonde	eller	lovgivning,	der	skal	sikre,	at	vi	får	brudt	den	negative	sociale	arv?	
476	Kaufman,	The	seven	P’s	of	men’s	violence,	s.	4	
477	”Ingen	må	underkastes	tortur	og	ej	heller	umenneskelig	eller	vanærende	behandling	eller	straf”.	
478	Opuz	v.	Turkey,	pr.	142	
479	Børnekonventionen,	artikel	19	
480	Børnekonventionen,	artikel	24	
481	Børnekonventionen,	artikel	27			
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samfundet	bør	betragte	denne	 forbrydelse	med	 stor	 alvor.	Beregninger	 foretaget	 af	 Statens	

Institut	 for	 Folkesundhed	 har	 påvist,	 at	 voldsofre	 har	 signifikant	 højere	

sundhedsomkostninger	 end	 ikke-voldsofre.482 	De	 voldsudsatte	 kvinders	 sundhedsudgifter	

kostede	i	2006	gennemsnitligt	samfundet	kr.	14.000	mere	om	året	end	sundhedsudgifter	for	

ikke	 voldsramte	 kvinder.483	Omkostningerne	 udgøres	 overordnet	 af	 psykiatrisk	 behandling,	

herunder	 indlæggelser,	 ambulant	 kontakt	 og	 distriktspsykiatri.484 	Selv	 når	 kontakter	 til	

psykiatrien	 ekskluderes,	 er	 sundhedsomkostningerne	markant	 højere	 blandt	 voldsofre	 end	

andre.485	Foruden	 hensynet	 til	 direkte	 og	 indirekte	 ofre	 findes	 der	 således	 også	 et	 større	

samfundshensyn,	 som	 taler	 for,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	 bør	 udgøre	 en	 skærpende	

omstændighed.		

	

De	oven	 for	anførte	argumenter	 taler	 for,	at	vold	 i	nære	relationer	bør	anses	 for	en	alvorlig	

forbrydelse,	som	udgør	et	strukturelt	samfundsproblem.	Problemets	omfang	understøttes	af	

Marieke	 Liem,	 Ph.d.	 i	 Forensic	 Psychology486,	 der	 anfører,	 at	 familien	 er	 en	 af	 de	 mest	

voldelige	institutioner	i	samfundet.487	Denne	udtalelse,	der	er	statistisk	begrundet,	udfordrer	

den	 gængse	 forestilling	 om,	 at	 familien	 er	 en	 fredelig	 zone,	 hvortil	 vi	 trygt	 kan	 trække	 os	

tilbage.488	Til	 illustration	 af	 problemets	 omfang	 kan	 det	 anføres,	 at	 der	 overordnet	 begås	

færre	 og	 færre	 drab,	 både	 internationalt	 og	 herhjemme,	 men	 at	 andelen	 af	 drab	 i	 nære	

relationer	 derimod	 er	 stadigt	 stigende.489	I	 en	 undersøgelse	 foretaget	 af	 Justitsministeriet	 i	

2014	påvises	det,	at	omkring	hvert	tredje	drab	i	Danmark	i	perioden	2008-2011	blev	begået	

af	en	på	 tidspunktet	nuværende	eller	 tidligere	partner.490	Endvidere	 fremgår	det	af	en	nylig	

dansk	 undersøgelse	 om	 forebyggelse	 af	 drab	 og	 dødelig	 vold	 i	 nære	 relationer,	 at	 den	

væsentligste	 risikofaktor	 for	 (yderligere)	 partnervold,	 i	 værste	 fald	 dødelig	 partnervold,	 er	

tidligere	fysisk	vold	mod	partneren.491	Det	fremgår	af	undersøgelsesmaterialet	til	ovennævnte	

rapport,	 at	næsten	halvdelen	af	gerningspersonerne	 tidligere	havde	udøvet	 fysisk	vold	mod	
																																																								
482	Helweg-Larsen	m.fl.,	Voldens	pris	-	Samfundsmæssige	omkostninger	ved	vold	mod	kvinder,	s.	84	
483	Helweg-Larsen	m.fl.,Voldens	pris	-	Samfundsmæssige	omkostninger	ved	vold	mod	kvinder,	s.	82	
484	Helweg-Larsen	m.fl.	Voldens	pris	-	Samfundsmæssige	omkostninger	ved	vold	mod	kvinder,	s.	82	
485	Helweg-Larsen	m.fl.	Voldens	pris	-	Samfundsmæssige	omkostninger	ved	vold	mod	kvinder,	s.	84	
486	Kandidat	fra	University	of	Cambridge,	Ph.d.	fra	University	of	Utrecht,	Assistant	Professor	of	Criminology	
ved	University	of	Leiden	samt	Formand	for	European	Homicide	Research	Group.		
487	Information,		Sønner,	kærester,	forældre,	søstre		
488	Information,		Sønner,	kærester,	forældre,	søstre	
489	Information,		Sønner,	kærester,	forældre,	søstre	
490	Justitsministeriets	Forskningscenter,	Drab	i	Danmark	2008-2011,	s.	21		
491	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	9	
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den	dræbte	partner	én	eller	flere	gange	under	samlivet.492	493	På	baggrund	af	ovenstående	kan	

der	argumenteres	 for,	 at	 vold	 i	hjemmet	anses	 for	et	 særligt	 væsentligt	 indsatsområde.	Der	

kan	 endvidere	 argumenteres	 for,	 at	 bekæmpelsen	 af	 vold	 i	 nære	 relationer	 udgør	 en	mulig	

forebyggelse	af	partnerdrab,	hvilket	understøtter,	at	vold	 i	nære	relationer	bør	anses	 for	en	

skærpende	omstændighed.	

	

Afslutningsvis	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer,	 som	 rammer	 kvinder	

uforholdsmæssigt	hårdt494,	bør	udgøre	en	skærpende	omstændighed,	 idet	vold	mod	kvinder	

er	 en	 form	 for	 diskrimination,	 jf.	 ovenfor.	 EMD	 har	 på	 den	 baggrund	 udtalt,	 at	 en	 stats	

manglende	beskyttelse	af	kvinder	mod	vold	i	nære	relationer	samt	manglende	idømmelse	af	

en	straf,	som	ikke	er	proportional	med	brøden,	krænker	kvinders	ret	til	ligebehandling.495	496	

Ydermere	 har	 EMD	 udtalt,	 at	 kvinder	 som	 udsættes	 for	 vold	 i	 nære	 relationer	 er	 særligt	

sårbare,	hvorfor	det	kræves,	at	staten	er	ekstra	årvågen.497	

	

På	baggrund	af	ovenstående	må	det	bemærkes,	at	en	retstilstand,	som	foreskriver	skærpende	

omstændigheder	 ved	 udøvelse	 af	 vold	 i	 nære	 relationer,	 umiddelbart	 synes	 indirekte	

diskriminerende	over	for	mænd.	Da	det	hovedsagligt	er	kvinder,	som	udsættes	for	vold	i	nære	

relationer,	 vil	 den	 tilsyneladende	 neutrale	 bestemmelse	 eller	 praksis	medføre	 en	 indirekte	

forskelsbehandling	 af	 mænd.	498	Ifølge	 EMD’s	 praksis	 udgør	 det	 diskrimination,	 såfremt	 en	

forskelsbehandling	 ikke	 er	 sagligt	 begrundet	 og	 opfylder	 proportionalitetskravet.499	Ifølge	

den	 forklarende	 rapport	 kan	 det	 faktum,	 at	 kvinder	 i	 betydeligt	 større	 omfang	 end	mænd	

udsættes	for	kønsbaseret	vold,	herunder	vold	i	nære	relationer,	imidlertid	anses	for	en	saglig	

begrundelse	for	at	anvende	særlige	foranstaltninger	til	gavn	for	kvindelige	ofre	alene,	selv	om	

en	sådan	specifik	beskyttelse	af	kvinder	kan	synes	diskriminerende	over	for	mænd.500	Under	

																																																								
492	Rasmussen	mfl.,	Forebyggelse	af	drab	og	dødelig	vold	i	nære	relationer,	s.	9		
493	Som	nævnt	i	afsnit	6.2	havde	2/3	af	de	dræbte	kvinder	været	udsat	for	psykisk	vold	fra	deres	
partner/drabsmand.	
494	Den	Forklarende	Rapport,	s.	9	
495	Opuz	v.	Turkey			
496	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	foreligger	der	altid	formildende	omstændigheder,	s.	38	
497	Opuz	v.	Turkey,	pr.	157	
498	Se	nærværende	speciales	afsnit	5	om	Artikel	4	–	Grundlæggende	rettigheder,	ligestilling	og	diskrimination	
499	Den	Forklarende	Rapport,	s.	10	
500	Den	Forklarende	Rapport,	s.	10	
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hensyn	 til,	 at	 kvinder	 rammes	 uforholdsmæssigt	 hårdt	 af	 vold	 i	 nære	 relationer501,	 vil	 en	

dansk	 retstilstand,	 som	 straffer	 netop	 denne	 type	 vold	 ekstra	 hårdt	 udgøre	 en	 sagligt	

begrundet	samt	proportional	forskelsbehandling.	

		

9.2.1	Sammenfatning	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 konkluderes	 det,	 at	 vold	 i	 nære	 relationer	 bør	 udgøre	 en	

skærpende	 omstændighed	 i	 dansk	 ret,	 dels	 fordi	 det	 synes	 at	 have	 været	 hensigten	 med	

Istanbulkonventionens	artikel	46,	dels	fordi	vold	i	nære	relationer	udgør	en	farlig	forbrydelse,	

som	ofte	medfører	alvorlige	og	langvarige	følger	af	både	fysisk	og	psykisk	karakter	for	ofrene.	

Konklusionen	 bygger	 således	 på	 følgende	 centrale	 elementer:	 Vold	 i	 nære	 relationer	

udspringer	af	et	ulige	magtforhold	 imellem	parterne	samt	et	patriarkalsk	syn	på	kvinder	og	

udgør	derfor	et	 strukturelt	 samfundsproblem.502	Hertil	kommer,	at	vold	mod	kvinder	udgør	

en	form	for	diskrimination	og	er	i	strid	med	princippet	om	den	menneskelige	værdighed.	Når	

vold	 udøves	 	 i	 nære	 relationer	 udgør	 det	 herudover	 et	 groft	 tillidsbrud	 og	 en	 særlig	

krænkelse,	hvilket	medfører,	at	ofrene	må	anses	for	særligt	sårbare.		

	

Som	anført	oven	for	findes	der	allerede	nu	adgang	for	de	danske	domstole	til	at	anse	det	for	

en	skærpende	omstændighed,	når	vold	udøves	mod	en	nuværende	eller	tidligere	partner,	 jf.	

den	ikke	udtømmende	opregning	i	straffelovens	§	81.	Henset	til	den	nuværende	retstilstand,	

som	er	omtalt	 i	afsnit	5.1.	hvorefter	det	i	dansk	praksis	som	oftest	anses	for	en	formildende	

omstændighed,	 når	 vold	udøves	 i	 nære	 relationer,	 synes	det	 ikke	nærliggende	 at	 antage,	 at	

domstolene	af	egen	drift	vil	indføre	en	skærpende	vurdering	af	vold	i	nære	relationer.	Selv	om	

ændringer	 i	 praksis	 på	 området	 tidligere	 er	 set,	 blandt	 andet	 som	 følge	 af	 Rigsadvokatens	

meddelelser503,	 synes	 der	 stadig	 at	 være	 lang	 vej	 til	 en	 retstilstand	 som	 advokeret	 for	 i	

nærværende	afsnit.	På	den	baggrund	kan	der	argumenteres	for,	at	vold	i	nære	relationer	bør	

lovfæstes	som	en	skærpende	omstændighed,	for	eksempel	i	form	af	et	nyt	stk.	i	straffelovens	§	

81	om	skærpende	omstændigheder.	Til	støtte	herfor	anføres,	foruden	det	presserende	behov	

for	 en	 praksisændring,	 at	 Institut	 for	 Menneskerettigheder	 i	 sit	 høringssvar	 til	

Istanbulkonventionen	 udtalte,	 at	 det	 er	 væsentligt	 at	 kunne	 udlede,	 hvad	 der	 udgør	
																																																								
501	Den	Forklarende	Rapport,	s.	10	
502	Institut	for	Menneskerettigheder,	Ret	til	et	liv	uden	vold,	s.	17	
503	For	eksempel	Rigsadvokatens	Meddelelse	nr.	5/2000	og	Rigsadvokatens	redegørelse	afgivet	i	oktober	2008	
om	straffene	i	sager	om	samlivsrelateret	vold,	drab	og	drabsforsøg	
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strafskærpende	omstændigheder	i	sager	om	vold	i	nære	relationer.504	Hertil	bemærkes	det,	at	

henholdsvis	 de	 skærpende	 og	 formildende	 omstændigheder	 i	 straffelovens	 §§	 81	 og	 82,	

allerede	 inden	 de	 blev	 lovfæstet	 i	 2004,	 blev	 tillagt	 betydning	 ved	 strafudmålingen.505	

Formålet	 med	 lovændringen	 var,	 at	 få	 domstolene	 til	 at	 begrunde	 afgørelserne	 bedre	 og	

dermed	opnå	en	højere	grad	af	forudsigelighed	og	ensartethed	i	retsanvendelsen.506	Sluttelig	

kan	det	 anføres,	 at	 en	praksisændring	på	 området	 kan	 være	 kulturbærende,	 og	 at	 en	mere	

udtalt	 lovgivning	 på	 området	 kan	 medføre	 en	 generel	 holdningsændring	 til	 vold	 i	 nære	

relationer	som	uacceptabelt.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
504	Institut	for	Menneskerettigheder,	Høring	over	udkast	til	lovforslag	om	ændring	af	straffeloven	
(gennemførelse	af	Europarådets	konvention	til	forebyggelse	og	bekæmpelse	af	vold	mod	kvinder	og	vold	i	
hjemmet)	
505	Baumbach,	Vold	mod	kvinder	–	hvor	hårdt	skal	der	straffes?,	s.	171		
506	Lovforslagets	almindelige	bemærkninger,	pkt.	1.	(Lov	nr.	218	af	31.	april	2004)		
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10.	Afslutning	og	Konklusion	
	

Idet	nærværende	speciale	behandler	særligt	udvalgte	bestemmelser	 i	 Istanbulkonventionen,	

oplistet	 i	kronologisk	rækkefølge	efter	artikelnumre,	vil	 følgende	konklusion	være	opdelt	på	

samme	 måde.	 Således	 følger	 indledningsvis	 en	 konklusion	 på	 hver	 enkelt	 bestemmelses	

implementering	eller	mangel	på	samme	i	dansk	ret.	Afslutningsvis	følger	en	sammenfattende	

konklusion.		

10.1	Artikel	4	–	Grundlæggende	rettigheder,	ligestilling	og	ikke-diskrimination	

Efter	gennemgang	af	den	danske	retstilstand	kan	det	konkluderes,	at	de	danske	domstole,	 i	

sager	 om	 vold	 i	 nære	 relationer,	 i	 formildende	 retning	 lægger	 afgørende	 vægt	 på,	 at	

gerningspersonen	under	voldsudøvelsen	befandt	sig	i	en	oprørt	sindstilstand	herunder,	1)	at	

der	forud	for	volden	har	været	uoverensstemmelser	imellem	parterne,	2)	at	volden	er	udøvet	

i	forlængelse	af	en	samlivsophævelse	samt	3)	at	parterne	har	genoptaget	samlivet.	

	

På	 den	 baggrund	 ses	 en,	 mere	 eller	 mindre	 generel,	 lempeligere	 strafudmåling	 i	 sager	 om	

samlivsrelateret	 vold.	 Idet	 vold	 i	 nære	 relationer	 rammer	 kvinder	 uforholdsmæssigt	 hårdt,	

udgør	den	danske	 retspraksis	 i	 samlivsrelaterede	 voldssager	 en	 indirekte	diskrimination	 af	

kvinder	 i	 strid	med	 Istanbulkonventionens	 artikel	 4,	 stk.	 2,	 der	 blandt	 andet	 forpligter	 den	

danske	stat	til	at	ophæve	enhver	lov	og	praksis,	som	diskriminerer	kvinder.	

	
Når	 en	 oprørt	 sindstilstand	 –	 som	 i	 øvrigt	 udspringer	 af	 almindeligt	 forekommende	

samlivsproblemer	 –	 anses	 for	 en	 formildende	 omstændighed,	 udgør	 det	 en,	 fra	 samfundets	

side,	 uhensigtsmæssig	 accept	 af	 vold	 som	 konfliktløsningsmiddel.	 Dette	 er	 i	 strid	 med	

samfundets	 grundlæggende	 normer	 og	 værdier.	 Retstilstanden	 forsømmer	 herudover	 at	

imødegå	mænds	undertrykkelse	af	kvinder,	og	således	fastholdes	samfundet	i	et	patriarkalsk	

syn	 på	 kvinder.	 Afslutningsvis	 kan	 det	 således	 konkluderes,	 at	 gerningspersonens	 oprørte	

sindstilstand	i	sager	om	vold	i	nære	relationer	ikke	er	retlig	relevant	i	et	moderne	samfund,	

som	 bygger	 på	 ligestilling	 og	 værner	 om	 den	 menneskelige	 værdighed	 og	 den	 personlige	

integritet.	
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10.2	Artikel	33	–	Psykisk	vold	

Indledningsvis	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 dansk	 ret	 ikke	 indeholder	 en	 definition	 eller	

selvstændig	kriminalisering	af	psykisk	vold.	Straffelovens	§§	245,	stk.	2	om	skade	på	helbred	

og	266	om	grove	trusler	udgør	dog	øjensynligt	et	tilstrækkeligt	værn	mod	psykisk	vold.	Det	

kan	imidlertid	konkluderes,	at	§§	245,	stk.	2	og	266	ifølge	dansk	retspraksis	ikke	ses	anvendt	

på	tilfælde	af	psykisk	vold.	

	

Til	 trods	 for	 de	 med	 psykisk	 vold	 følgende	 afgrænsnings-	 og	 definitionsmæssige	

vanskeligheder	 konkluderes	 det,	 at	 psykisk	 vold	 udgør	 en	 konkret,	 objektiv	 handling,	 der	

både	er	synlig	og	observerbar,	og	som	medfører	konkrete	og	ofte	langvarige	følgevirkninger	

for	 ofrene.	 På	 baggrund	 heraf	 kan	 det	 derfor	 ligeledes	 konkluderes,	 at	 det	 er	 muligt	 at	

formulere	en	juridisk	definition	af	psykisk	vold,	der	ikke	bygger	på	ofrets	subjektive	frygt.	Det	

konkluderes	ydermere,	at	en	kriminalisering	af	psykisk	vold	forudsætter,	at	faglige	eksperter	

inddrages,	dels	til	at	udarbejde	en	samlet,	klar	og	tværfaglig	definition	af	psykisk	vold,	dels	til	

at	vurdere,	om	der	i	de	konkrete	tilfælde	foreligger	tilfælde	af	psykisk	vold.	

	

Afslutningsvist	kan	det	konkluderes,	at	Danmark	for	nuværende	ikke	sanktionerer	tilfælde	af	

psykisk	vold	i	overensstemmelse	med	Istanbulkonventionens	artikel	33,	hvorfor	Danmark	er	

nødsaget	til	at	foretage	en	praksis-	og/eller	lovændring	for	at	efterleve	artikel	33	på	korrekt	

vis.	Under	henvisning	til		kriminaliseringsformer	benyttet	i	andre	lande	kan	det	konkluderes,	

at	 den	 danske	 stat	 har	 flere	 ændringsmuligheder	 at	 iagttage,	 herunder	 også	

kriminaliseringsmuligheder,	der	rammer	bredere	end	psykisk	vold	i	form	af	tvang	og	trusler,	

som	konventionen	med	artikel	33	alene	stiller	krav	om.		

	

10.3	Artikel	35	–	Fysisk	vold	

Det	 kan	 konkluderes,	 at	 fysisk	 vold,	 som	 defineret	 i	 Istanbulkonventionens	 artikel	 35,	 er	

kriminaliseret	i	dansk	ret	i	medfør	af	straffelovens	§§	244	om	simpel	vold,	245	om	grov	vold,	

246	om	særlig	grov	vold	samt	237	om	forsætligt	drab.	På	den	baggrund	kan	det	konkluderes,	

at	artikel	35	er	korrekt	implementeret	i	dansk	ret,	og	at	der	til	bestemmelsens	opfyldelse	ikke	

er	behov	for	en	ændring	af	den	danske	straffelov.	

	



	
105	

10.4	Artikel	36	–	Seksuel	vold	

Indledningsvis	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 voldtægt	 er	 kriminaliseret	 i	 straffelovens	 §	 216.	

Endvidere	kan	det	konkluderes,	at	der	ikke	af	dansk	ret	kan	udledes	et	kategorisk	krav	om,	at	

et	offer	for	voldtægt	skal	have	gjort	modstand,	førend	der	kan	statueres	voldtægt.	Imidlertid	

udgør	den	udøvede	modstand	eller	mangel	på	samme	alligevel	et	centralt	element	både	i	den	

juridiske	litteratur	og	ved	de	danske	domstoles	bedømmelser	af	voldtægtssager.	

	

Det	kan	af	straffelovens	§	216,	stk.	1,	nr.	1	udledes,	at	en	voldtægt	skal	være	”tiltvunget”.	Heraf	

følger	 umiddelbart,	 at	 voldtægt	 skal	 være	 gennemført	 imod	 ofrets	 vilje.	 De	 til	

Istanbulkonventionen	 kontraherende	 parter	må	 selv	 bestemme	den	 specifikke	 ordlyd	 af	 en	

national	 voldtægtsbestemmelse,	 så	 længe	 begrebet	 ”frivilligt	 samtykke”	 er	 omfattet.	 På	

baggrund	 heraf	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 Istanbulkonventionens	 artikel	 36,	 stk.	 1,	 litra	 a	 er	

implementeret	i	dansk	ret.	

	
Det	må	 imidlertid	konkluderes,	at	en	samtykkebaseret	voldtægtsbestemmelse,	 i	højere	grad	

end	 den	 nuværende	 tvangsbaserede	 regulering,	 vil	 afspejle	 et	 nutidigt	 menneske-	 og	

samfundssyn.	På	trods	af	de	af	Straffelovrådet	fremsatte	betænkeligheder	ved	at	foretage	en	

lovændring	må	det	 konkluderes,	 dels	 at	 det	 strafferetlige	 samtykke	 allerede	 er	 selvstændig	

defineret,	hvorfor	en	anvendelse	heraf	 i	 sager	om	voldtægt	 ikke	synes	problematisk,	dels	at	

domstolene	på	trods	af	et	krav	om	samtykke	fortsat	vil	skulle	foretage	en	helhedsvurdering,	

herunder	af	den	eventuelle	udøvede	vold,	 tvang	med	videre.	En	samtykkebaseret	regulering	

vil	 imidlertid	medføre,	 at	 der	 også	 kan	 statueres	 forsæt	 i	 de	 sager,	 hvor	 gerningspersonen	

ikke	har	udøvet	vold	eller	trusler	om	vold,	men	alligevel	burde	have	 indset,	at	det	seksuelle	

forhold	 fandt	 sted	 imod	 forurettedes	 vilje.	 Således	 vil	 en	 voldtægtsbestemmelse	 baseret	 på	

samtykke	 frem	 for	 tvang	afspejle	de	værdier	 samfundet	bygger	på,	herunder	princippet	om	

ligestilling	imellem	kønnene	samt	kvinders	selvbestemmelsesret.	Endelig	kan	det	anføres,	at	

lovændringen	vil	skabe	en	reststilstand,	som	i	højere	grad	vil	være	i	tråd	med	EMD’s	praksis,	

ligesom	 begrebet	 ”frivilligt	 samtykke”,	 som	 er	 det	 konstituerende	 element	 i	

Istanbulkonventions	artikel	36,	stk.	1,	 litra	a,	med	sikkerhed	vil	være	implementeret	i	dansk	

ret.	
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10.5	Artikel	46	–	Skærpende	omstændigheder	

Det	 konkluderes,	 at	 Istanbulkonventionens	 artikel	 46,	 litra	 b	 er	 korrekt	 implementeret	 i	

dansk	ret,	 idet	straffelovens	§§	81,	nr.	1	og	247,	stk.	1	medfører,	at	det	udgør	en	skærpende	

omstændighed,	hvis	en	gerningsperson	tidligere	er	straffet	af	betydning	for	den	konkrete	sag.	

Begge	bestemmelser	ses	endvidere	anvendt	i	praksis.	På	den	baggrund	kan	det	konkluderes,	

at	Istanbulkonventionens	artikel	46,	litra	b,	hvorefter	gentagne	strafbare	handlinger	udgør	en	

skærpende	omstændighed,	er	korrekt	implementeret	i	dansk	ret.	

	

Hvad	 angår	 Istanbulkonventionens	 artikel	 46,	 litra	 a,	 må	 det	 konkluderes,	 at	 den	 danske	

straffelov	ikke	indeholder	en	selvstændig	bestemmelse,	der	direkte	foreskriver,	at	det	udgør	

en	skærpende	omstændighed,	at	vold	er	udøvet	i	en	nær	relation.	Imidlertid	vil	vold	udøvet	i	

en	nær	relation	muligvis	kunne	anses	for	en	skærpende	omstændighed	under	henvisning	til	

straffelovens	§§	81,	nr.	8	om	misbrug	af	et	særligt	tillidsforhold	eller	81,	nr.	11	om	udnyttelse	

af	ofrets	værgeløse	stilling.	Dette	ses	imidlertid	ikke	at	være	tilfældet,	hverken	i	teorien	eller	i	

praksis.	Konventionen	 stiller	dog	alene	krav	om,	 at	de	nationale	domstole	har	 adgang	 til	 at	

anse	vold	i	nære	relationer	for	en	skærpende	omstændighed	–	men	kræver	ikke	denne	adgang	

udnyttet	 –	 hvorfor	 Istanbulkonventionens	 artikel	 46,	 litra	 a	 kan	 anses	 for	 korrekt	

implementeret	som	følge	af	den	ikke	udtømmende	oplistning	i	straffelovens	§	81.	

	

En	sådan	 fremgangsmåde	 for	 implementering	af	artikel	46,	 litra	a	vil	 imidlertid	medføre,	at	

bestemmelsen	er	implementeret	i	al	ret,	som	ikke	har	en	negativt	afgrænset	bestemmelse	om	

skærpende	omstændigheder,	hvilket	ikke	direkte	fremmer	konventionens	formål;	at	beskytte	

kvinder	mod	alle	former	for	vold	og	at	forebygge,	retsforfølge	og	udrydde	vold	mod	kvinder	

og	 vold	 i	 hjemmet.	Hertil	 kommer,	 at	 samlivsrelateret	 vold	 udgør	 et	 groft	 tillidsbrud	 og	 en	

særlig	integritetskrænkelse,	som	kan	medføre	alvorlige	og	langvarige	følgevirkninger	af	både	

psykisk	 og	 fysisk	 karakter	 for	 ofrene.	 Vold	 i	 nære	 relationer	 udgør	 et	 strukturelt	

samfundsproblem,	 som	 udspringer	 af	 ulige	magtforhold,	 hvorfor	 det	 konkluderes,	 at	 vold	 i	

nære	relationer	udgør	et	særligt	indsatsområde.	Uanset	at	konventionen	ikke	stiller	krav	om,	

at	 de	 nationale	 domstole	 udnytter	 adgangen	 til	 at	 anse	 samlivsrelateret	 vold	 for	 en	

skærpende	omstændighed,	ses	den	nuværende	danske	retspraksis	(hvorefter	samlivsrelateret	

vold	udgør	en	formildende	omstændighed,	jf.	afsnit	10.1	i	nærværende	konklusion)	at	stride	

med	 intentionerne	 bag	 artikel	 46.	 På	 ovennævnte	 baggrund	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 vold	 i	
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nære	relationer	bør	lovfæstes	som	en	skærpende	omstændighed,	for	eksempel	i	form	af	et	nyt	

stk.	i	straffelovens	§	81.		

	

10.6	Sammenfatning	

Sammenfattende	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 artikel	 4,	 stk.	 2	 som	 forbyder	 enhver	
diskriminerende	praksis,	samt	artikel	33	om	psykisk	vold	udøvet	igennem	tvang	eller	trusler,	

ikke	 er	 korrekt	 implementeret	 i	 dansk	 ret.	 En	 opfyldelse	 af	 Istanbulkonventionens	

forpligtelser	 vil	 som	 minimum	 kræve	 en	 ændring	 af	 den	 danske	 retspraksis.	 En	 effektiv	

kriminalisering	af	psykisk	vold	vil	endvidere	kræve	en	lovændring.		

	
Endvidere	kan	det	konkluderes,	at	artikel	35	om	fysisk	vold,	samt	artikel	46,	litra	b,	hvorefter	

gentagne	strafbare	handlinger	udgør	en	skærpende	omstændighed,	er	korrekt	implementeret	

i	dansk	ret.	

	

Sluttelig	kan	det	konkluderes,	at	artikel	36,	stk.	1,	litra	a	om	seksuel	vold,	samt	artikel	46,	litra	

a,	 hvorefter	 vold	 udøvet	 i	 nære	 relationer	 udgør	 en	 skærpende	 omstændighed,	 er	 korrekt	

implementeret	 i	 dansk	 ret.	 En	 effektiv	 opfyldelse	 af	 bestemmelsernes	 forpligtelser	 –	 som	

ligeledes	er	i	tråd	med	samfundets	grundlæggende	værdier	–	kræver	imidlertid	en	lov-	og/eller	

praksisændring,	herunder	1)	indføjelse	af	en	samtykkebaseret	regulering	af	voldtægt,	samt	2)	

at	det	ifølge	lov	eller	praksis	anses	for	en	skærpende	omstændighed,	når	vold	udøves	i	nære	

relationer.	Ovennævnte	ændringer	vil	 	 ligeledes	medføre,	at	den	danske	retstilstand	i	højere	

grad	afspejler	Istanbulkonventionens	overordnede	formål.	

	

Danmark	 står	 over	 for	 at	 skulle	 besvare	 et	 af	 GREVIO	 udfærdiget	 ”Questionnaire”	 om	

implementeringen	af	Istanbulkonventionens	bestemmelser	i	dansk	ret.	Vi	henviser	til,	at	den	

danske	 stat	 i	 den	 forbindelse	 sikrer	 de	 nødvendige	 lovgivningsmæssige	 og	 andre	

foranstaltninger	til	Istanbulkonventionens	effektive	opfyldelse.		
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11.	Formkrav	til	kollektive	specialer	
	
Specialet	er	udarbejdet	i	fællesskab,	men	formkravene	for	kollektive	specialer	nødvendiggør	

en	opdeling	af	specialets	afsnit	imellem	dets	to	forfattere.	

	

I	 overensstemmelse	 med	 formkravene	 er	 indledning	 (afsnit	 1),	 afslutning	 og	 konklusion	

(afsnit	10)	og	abstract	(afsnit	12)	ikke	opdelt	imellem	de	to	forfattere.	

	

Det	øvrige	speciale	er	inddelt	på	følgende	måde:	

Mathilde	Worch	Jensen	har	været	hovedansvarlig	for	afsnit	2,	6,	7	og	8.	

Trine	Louise	Larsen	har	været	hovedansvarlig	for	afsnit	3,	4,	5	og	9.	
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12.	Abstract	
	

It	 is	 the	 obligation	 of	 the	 Danish	 state	 to	 fully	 address	 the	 Istanbul	

Convention	in	all	its	forms	and	to	take	measures	to	prevent	violence	against	

women,	protect	its	victims	and	prosecute	the	perpetrators.	Since	an	effective	

implementation	 of	 the	 convention	 largely	 depends	 on	 the	 willingness	 and	

capacity	 of	 the	 Danish	 government	 to	 co-ordinate	 the	 action	 of	 its	 various	

agencies	 that	 have	 violence	 against	 women	 and	 domestic	 violence	 within	

their	 purview,	 this	 thesis	 will	 focus	 on	 two	 themes:	 the	 extent	 to	 which	

Danish	 law	and	practice	are	compliant	with	selected	articles	of	 the	 Istanbul	

Convention	 and	what	might	 need	 to	 be	 done	 to	 enable	 the	Danish	 state	 to	

ensure	its	effective	implementation.	

	

Our	 analysis	 concludes	 that	 the	 following	 of	 the	 Istanbul	 Convention	

obligations	are	implemented	through	Danish	legislation:	Article	35	(physical	

violence),	and	Article	46,	lit.	b	(repeated	offences	taken	into	consideration	as	

an	aggravating	circumstance).	However,	potential	 legislative	 inconsistencies	

remain.	 Our	 analysis	 indicates	 that	 Article	 4,	 paragraph	 2	 (abolishing	 laws	

and	 practices	 that	 discriminate	 against	 women),	 and	 Article	 33	

(psychological	 violence)	 are	 not	 properly	 implemented	 in	 Danish	 domestic	

law.	In	both	cases	the	legislation,	or	its	current	interpretation,	leaves	behind	

a	 lacuna,	 which	 undermines	 compliance	 with	 the	 convention.	 In	 order	 to	

ensure	effective	implementation	of	these	articles	our	analysis	shows	that	the	

Danish	 state	 is	 –	 at	 the	very	 least	 –	 compelled	 to	 change	 case	 law.	When	 it	

comes	to	issues	primarily	concerning	implementation	our	findings	moreover	

suggest	 that	 the	 Danish	 state	may	 fall	 short	 of	 full	 compliance	 with	 other	

obligations	 including	 consistent	 implementation	 of	 the	 law	 on	 consent	 in	

Article	36,	paragraph	1,	lit.	a	(sexual	violence,	including	rape)	and	Article	46,	

lit.	 b	 (offences	 committed	 against	 a	 former	 or	 current	 partner	 taken	 into	

consideration	 as	 an	 aggravating	 circumstance).	 While	 legislation	 remain	

consistent	 with	 Article	 36,	 paragraph	 1,	 lit	 a.,	 and	 Article	 46,	 lit.	 b	 the	
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implementation	 of	 the	 law	 is	 not	 always	 satisfactory:	 the	 Article	 36,	

paragraph	2	and	Article	46,	lit.	b	obligations	could	be	met	more	adequately	if	

specific	guidance	regarding	judicial	interpretation	was	issued.	

	

In	January	2017	Denmark	is	to	submit	to	the	Secretary	General	of	the	Council	

of	 Europe,	 based	 on	 a	 questionnaire	 prepared	 by	 GREVIO	 (an	 independent	

expert	body),	a	report	on	legislative	and	other	measures	giving	effect	to	the	

provisions	of	the	Istanbul	Convention.	In	this	context	and	since	there	is	still	

significant	 progress	 to	 be	made	we	 recommend	 the	 Danish	 government	 to	

ensure	 the	 required	 legislative	 and	 other	 measures	 to	 the	 effective	

implementation	of	the	Istanbul	Convention.	
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I. Introduction 
 
Parties are requested to use this questionnaire as a basis for preparing their report on 
legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe 
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 
(hereafter “the Convention”), as provided for under its Article 68, paragraph 1. All legal 
provisions cited refer to the articles of the Convention unless otherwise specified. For further 
guidance on the meaning of any of the questions, the drafters of the report are invited to 
consult the text of the Convention and its Explanatory Report.  
 
Unless otherwise indicated, all requests for data and information apply to the years 2014 and 
20151. All financial data should be provided in euros. Any available administrative and 
judicial data requested in the present questionnaire should be disaggregated by sex, age 
and type of violence as well as the relationship of the perpetrator to the victim, geographical 
location and any other factors deemed relevant, for example disability. 
 

A. General Principles of the Convention 
 
Throughout the preparation of their reports, Parties are invited to bear in mind the general 
principles set out in Chapter I of the Convention; principles which apply to all substantive 
articles contained in Chapters II to VII. 
 

x It is a fundamental human right for everyone, particularly women, to live a life free 
from violence in both the public and the private sphere. 

x The principle of equality between women and men must be embodied in the 
constitution or other appropriate legislation and effectively realised in practice. 

x Discrimination against women must be prohibited, including through the use of 
sanctions, where appropriate, and laws and practices which discriminate against 
women must be abolished. 

x The Convention must be implemented without discrimination on any ground and the 
potential for, and effects of, multiple discrimination should be borne in mind. 

x Special measures which are necessary to prevent and protect women from gender- 
based violence are not considered as discrimination. 

x The Parties must include a gender perspective in the implementation and the 
evaluation of the impact of the Convention and implement policies promoting equality 
between women and men and the empowerment of women. 
 

B. Scope of application of the Convention and key definitions 
 
In light of the scope of the Convention set out in its Article 2, paragraph 1, reports submitted 
by Parties to the Convention should focus on measures taken in relation to all forms of 
violence against women, including domestic violence, which affects women 
disproportionately. The term “violence against women” used throughout this questionnaire 
thus refers to all forms of violence against women criminalised (or, where applicable, 
otherwise sanctioned) under Chapter V of the Convention, which are psychological violence, 

                                                
1 Requests for data and information will always apply to the two complete calendar years prior to 
receiving the questionnaire.  
 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
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stalking2, physical violence, sexual violence, including rape, forced marriage, female genital 
mutilation, forced abortion, forced sterilisation and sexual harassment. It also refers to 
domestic violence against women, which is defined as physical, sexual, psychological or 
economic violence which occurs within the family or domestic unit or between former or 
current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same 
residence with the victim. Parties are reminded that, for the purpose of the Convention, the 
term “women” includes girls under the age of 18. 
 
As provided for in Article 2, paragraph 2, Parties are required to pay particular attention to 
women victims of domestic violence, when applying provisions of the Convention to all 
victims of domestic violence.  
 
Parties are also required to provide information on steps taken to secure the continued 
applicability of the Convention in situations of armed conflict (Article 2, paragraph 3).  
 

C. State obligations and due diligence 
 

When drawing up their report on the basis of the present questionnaire, Parties must pay 
particular attention to their obligations to refrain from engaging in any act of violence covered 
by the Convention and ensure that all those acting on their behalf conduct themselves in 
conformity with this obligation, as required by Article 5, paragraph 1. It should be recalled in 
this regard that under international human rights law, the state has both negative and 
positive duties: public officials must respect the law and refrain from the commission of 
wrongful acts and must also protect individuals from their commission by non-state actors3.  
 
Reports submitted by Parties should contain all relevant information on measures taken to 
exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation4 for any acts of 
violence covered by the Convention perpetrated by non-state actors5, as required by Article 
5, paragraph 2. Parties are required to respond to all forms of violence covered by the 
Convention in a way that allows the relevant authorities to act in compliance with this 
obligation. Failure to do so incurs state responsibility for an act otherwise solely attributed to 
a non-state actor. 
 

D. Bodies, agencies, institutions and organisations involved in the preparation of 
the report submitted by the Party in application of Article 68, paragraph 1 

 
Please indicate which official body is responsible for co-ordinating the collection of 
information in response to this questionnaire and the preparation of the report. 

 

                                                
2 Stalking includes engaging in unwanted communication “through any available means of 
communication, including modern communication tools and ICTs” (Explanatory Report, paragraph 
182). 
 
3 The European Court of Human Rights (ECtHR) has established that the positive obligation to protect 
the right to life (Article 2, European Convention of Human Rights) requires state authorities to display 
due diligence, for example by taking preventive operational measures, in protecting an individual 
whose life is at risk (Explanatory Report, paragraph 58).  
 
4 The term “reparation” may encompass different forms of reparation under international human rights 
law such as restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantee of non-repetition 
(Explanatory Report, paragraph 60).  
 
5  The term “non-state actor” refers to private persons, a concept which is already expressed in point II 
of Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the 
protection of women against violence (Explanatory Report, paragraph 60). 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Please also specify: 
 

a. which government agencies contributed to the preparation of the report (including at 
regional/local levels); 
 

b. which other bodies, institutions or organisations were consulted when preparing the 
report (national human rights institution, non-governmental organisations (NGOs) 
and other civil society actors, etc.). 
 

 
 
II. Integrated policies and data collection  

(Chapter II of the Convention, Articles 7 to 11) 
 
 
Please provide information on the adoption of comprehensive and co-ordinated policies on 
violence against women, the financial resources dedicated to the implementation of these 
policies, and support of the work of NGOs and other civil society actors, in particular 
women’s organisations, the establishment of effective co-operation with these organisations, 
as well as data collection. 
 
 

A. Please provide details of the strategies/action plan(s) and any other relevant policies 
adopted by your authorities to address violence against women, as referred to in Article 7. 
Please describe in particular: 

 

1. which forms of violence are covered; 
2. the timeframe(s); 
3. how the human rights of victims are placed at the centre of these policies; 
4. how policies are co-ordinated to offer an effective holistic and comprehensive 

response;  
5. measures taken to implement them at regional/local levels; 
6. progress made in their implementation. 

 
B. Please provide an account of financial resources allocated to the implementation of the 

above-mentioned policies, as required by Article 8, with an indication of the sources of 
financing (amount of financing allocated and its percentage of the total annual state budget; 
amount of financing allocated and its percentage of regional budgets; amounts from other 
sources). 
 

C. 1.  How is the work of NGOs and other civil society actors, in particular women’s 
organisations, recognised, encouraged and supported, as required by Articles 8 and 9?6 

 
2. Which measures are taken to ensure effective co-operation with these organisations 

at national and regional/local levels?  
 

D. Please provide details on the body(ies) established or designated in application of 
Article 10.  
 

                                                
6 Support for NGOs and other civil society actors means allocating appropriate financial resources for 
the activities by such actors and recognition of their work by, "for example, tapping into their expertise 
and involving them as partners in multi-agency co-operation or in the implementation of 
comprehensive government policies which Article 7 calls for" (Explanatory Report, paragraphs 66 and 
69).  
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1. Have your authorities established or designated one or more official bodies7 
for the co-ordination and implementation of policies and measures to prevent and 
combat all forms of violence covered by the Convention?  

 

If so, for each body, please indicate the 
  

a. name;  
b. administrative status; 
c. powers and competences;  
d. composition (in particular, please specify if NGOs active in 

combating violence against women are members); 
e. annual budget;  
f. human resources (namely number of staff, their general professional 

backgrounds and any training on the Convention received); and 
g. main results obtained since its establishment.  

 
2. Have your authorities established or designated one or more separate 
body(ies) for monitoring and evaluating policies and measures to prevent and combat 
all forms of violence covered by the Convention?  

 

If so, for each body please indicate the 
 

a. name; 
b. administrative status; 
c. powers and competences;  
d. composition (in particular, please specify if NGOs active in 

combating violence against women are members); 
e. annual budget; 
f. human resources (namely number of staff, their general professional 

backgrounds and any training on the Convention received); and 
g. main results obtained since its establishment.  

 
E. 1. Please specify the entities8 collecting relevant data and the type of data collected by 

each of them.  
 

2. With regard to each type of data, please indicate if the data is disaggregated by sex, 
age, type of violence as well as the relationship of the perpetrator to the victim, 
geographical location, and any other factors deemed relevant, for example disability. 

 
3.  How is this data collated and made public at national level? 

 
F. Please give information on any research supported by your government in relation to Article 

11 paragraph 1b in the years 2011-2015.  
 

                                                
7 The term "official body" is to be understood as any entity or institution within government 
(Explanatory Report, paragraph 70).  
8 Please specify if data are collected by all publicly funded agencies which are mandated in your 
country to assist victims and prevent violence. If so, please explain which data are collected, for 
example, by: 
a. law enforcement agencies/criminal and civil justice services (including the police, prosecution 
 services, courts, and prison and probation services); 
b. health care services (for example doctors, accident and emergency services, hospitals);  
c.  social services, social welfare and specialist victim services (state and NGO); as well as  
d.  other official bodies generally mandated for data collection, such as the statistical office/bureau. 
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G. Please provide information on any population-based survey(s) conducted on violence 
against women as required by Article 11, paragraph 2.  

 
For each survey, please indicate 
 
1. the form(s) of violence covered; 
2. its geographic reach (state-wide, regional, local); 
3. its main results; and 
4. whether the results were made public (with an indication of the sources).  

 
 
III. Prevention  

(Chapter III of the Convention, Articles 12 to 17) 
 
 
In light of the overarching general obligations in the area of prevention provided for in Article 
12, paragraphs 1 to 6, please provide an account of preventive action taken, including to 
promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with a 
view to eradicating prejudices, customs, traditions and other practices which are based on 
the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men. Such 
preventive action must address the specific needs of persons made vulnerable by particular 
circumstances and place the human rights of all victims at their centre. It must also 
encourage all members of society, especially men and boys, to contribute actively to 
preventing all forms of violence, and include the promotion of programmes and activities for 
the empowerment of women. Please also indicate which measures have been taken to 
ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called honour are not considered as 
justification for any acts of violence.   
 
Please bear in mind that the above principles apply to all preventive measures taken in 
accordance with the obligations contained in Chapter III. 
 

A. What campaigns and programmes on any of the forms of violence covered by the 
Convention have your authorities promoted or conducted in accordance with Article 13, 
paragraph 1? 

 
B. What steps have your authorities taken to include teaching material9 in formal education  

curricula at all levels of education, and/or in non-formal education, as required by Article 
14, paragraph 1?  

 
C. Please indicate (using Table 1 in the Appendix) the categories of professionals who receive 

initial training (education or professional training) as required by Article 1510. Additional 
information which you consider relevant in this context may be provided in narrative format.  

 

D. Please indicate (using Table 2 in the Appendix) the number of professionals per year who 
have benefitted from in-service training on violence against women. Additional 
information which you consider relevant in this context may be provided in narrative format.  

                                                
9 The term “teaching material” refers to material on issues such as equality between women and men, 
non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in inter-personal 
relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity. 
10 This comprises training on the prevention and detection of violence against women, standards of 
intervention, equality between women and men, the needs and rights of victims, prevention of 
secondary victimisation, multi-agency co-operation. 
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E. Please provide information on action taken to set up or support programmes for 

perpetrators of domestic violence as referred to in Article 16, paragraph 1. In particular, 
please provide details on: 

 
1. the overall number of existing programmes, their geographical distribution, 

the implementing institution/entity/body (prison service, probation service, 
NGOs, other), their compulsory or voluntary nature, as well as the number of 
places and the number of perpetrators enrolled annually; 

 
2. the measures taken within the framework of these programmes to ensure that 

the safety of, support for and the human rights of women victims are of 
primary concern and that they are implemented in close co-ordination with 
specialist support services for women victims; 

  
3. how a gendered understanding of violence against women has been 

incorporated in these programmes; 
 

4. funding sources and annual amounts for these programmes; and 

5. measures taken to evaluate their impact. 
 

F. Please provide information on action taken to set up or support programmes for sex 
offenders as referred to in Article 16, paragraph 2. In particular, please provide details 
about: 

 
1. the overall number of existing programmes, their geographical distribution, 

the implementing institution/entity/body (prison service, probation service, 
NGOs, other), their compulsory or voluntary nature, as well as the number of 
places and the number of perpetrators enrolled annually; 
 

2. the measures taken within the framework of these programmes to ensure that 
the safety of, support for and the human rights of women victims are of 
primary concern and that they are implemented in close co-ordination with 
specialist support services for women victims; 

 
3. how a gendered understanding of violence against women has been 

incorporated in these programmes; 
 

4. funding sources and annual amounts for these programmes; and 

5. measures taken to evaluate their impact. 
 

G. What action has been taken to encourage the private sector, the information and 
communication technology (ICT) sector and the media, including social media, to 
participate in the elaboration and implementation of policies as set out in Article 17, 
paragraph 1? 

 
H. Please specify which self-regulatory standards such as codes of conduct for the ICT sector 

and the media, including social media, exist in the area of violence against women and/or 
gender equality (for example to refrain from harmful gender stereotyping and spreading 
degrading images of women or imagery which associates violence and sex). 

 
I. What measures have been taken to encourage the establishment of protocols or 

guidelines, for example, on how to deal with sexual harassment in the workplace; and to 
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raise awareness of human resources staff on issues of violence against women, including 
domestic violence? 

 
J. Please indicate any other measures taken or planned to prevent violence against women. 
 
 
IV. Protection and support  

(Chapter IV of the Convention, Articles 18 to 28) 
 
 
Please provide general information on measures taken to offer appropriate protection and 
support to women victims and child witnesses of any form of violence covered by the 
Convention as required by Article 18, paragraphs 1 and 2. This includes measures to ensure 
multi-agency co-operation and effective referrals to general and specialist support services. 
Please bear in mind the general principles set out in Article 18, paragraph 3 that must be 
applied to all measures taken in implementation of Chapter IV of the Convention. These are 
the need for a gendered understanding of violence against women, a focus on the human 
rights and safety of victims, and an integrated approach to protection and support services. 
All protective and supportive measures must also aim at avoiding secondary victimisation, 
address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and aim at the 
empowerment and economic independence of women victims. In addition, general and 
specialist support services must be offered irrespective of the victim’s willingness to press 
charges or testify against the perpetrator.  
 

 
A. Please provide details on action taken to ensure that women victims of all forms of violence 

covered by the Convention receive information on support services and legal 
measures available to them, as required by Article 19. The information must be 
adequate11; timely12 and in a language they understand13. 
 

 

B. 1.  Please provide a short description of the measures taken to ensure that the following 
general support services14 (as referred to in Article 20, paragraph 1) take the situation of 
women victims systematically into account, employ measures and interventions to ensure 
their safety, and are equipped to meet their specific needs and to refer them to the 
appropriate specialist services: 

 
a. financial support services; 
b. housing services; 
c. legal counselling services; 
d. psychological support services; 

                                                
11 “Adequate information” is understood as information that sufficiently fills the victim’s need for 
information. This could include, for example, providing not just the name of a support service 
organisation, but issuing a leaflet that contains its contact details, opening hours and  information on 
the exact services it offers (Explanatory Report, paragraph 124). 
12 “Timely information” refers to information that comes “at a time when it is useful for victims” 
(Explanatory Report, paragraph 124). 
13 This obligation is limited to languages that are most widely spoken in the Party (Explanatory Report, 
paragraph 124). 
14 “General support services” are understood as “help offered by public authorities such as social 
services, health services and employment services, which provide long-term help and are not 
exclusively designed for the benefit of victims only but that serve the public at large” (Explanatory 
Report, paragraph 125). 
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e. education and training services; 
f. employment services; and 
g. any other relevant service. 

 
2.  Please provide information on measures taken in relation to Article 20, paragraph 2, 
to ensure women victims benefit from appropriate health care and social services. Please 
also provide information on protocols and guidelines for staff assisting women victims and 
for their referral to additional appropriate services. 

 
3. Please provide information on the annual number of women victims of violence who 

have been assisted by health and social services. 
 

C. What steps have been taken to ensure that victims have information on access to and 
assistance with individual or collective complaints mechanisms (including legal advice) 
offered at regional or international level (Article 21)15?  

 
D. Please provide a description of the measures taken in relation to Articles 22, 23 and 25 to 

provide or arrange for specialist women’s support services16 for all women victims and 
their children. 

 
For each category of service (women’s shelter, rape crisis and sexual assault centre, 
women’s counselling centre, etc.), please provide information broken down by individual 
women's shelter/rape crisis centre/counselling centre/other service on:  

 
1. their number and geographical distribution (with an indication of the number 

of places in women’s shelters17);  
2. the number of paid staff per service; 
3. their accessibility (for example 24/7 or other); 
4. the criteria defining a service as a specialist women's service as well as the 

standards of intervention, protocols, and any guidelines which are applied in 
order to ensure a gendered understanding of violence against women and a 
focus on the safety of the victims; 

5. the different groups of victims they are available for (for example women only, 
children, migrant women, women with disabilities, other); 

6. the annual number of women seeking help from these services. Please 
provide specific information on the annual number of women who requested 
and those who received, together with their children, accommodation in 
women's shelters. 

7. their funding (source, funding periods and legal basis); 
8. who they are run by (for example women’s NGOs, other NGOs, faith-based 

organisation, local government); 

                                                
15 Individual complaints can be addressed, for example, to the ECtHR or the United Nations 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee), whereas 
collective complaints can be addressed to the European Committee of Social Rights of the Council of 
Europe.  
16 Specialist support services refer to dedicated services for victims of the different forms of violence 
against women made up of “specialised and experienced staff with in-depth knowledge of gender-
based violence”, including among others counselling centres, shelters, rape crisis centres and sexual 
violence referral centres. 
17 The Final Activity Report of the Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women, 
including Domestic Violence (EG-TFV (2008)6) recommends safe accommodation in specialised 
women's shelters is available in every region, at a rate of one family place per 10 000 head of 
population.  
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9. whether they are free of charge for all women (that is, irrespective of their 
income);  

10. co-ordination between specialist support services and with general support 
services.  

 
E. Please provide information on measures taken to set up telephone helplines to provide 

advice to callers in relation to all forms of violence covered by the Convention, as referred 
to in Article 24.  

 

In this context, please specify: 
 

1. if they are state wide; 
2. if they are free of charge; 
3. if they operate round-the-clock (24/7); 
4. how confidentiality and/or anonymity is ensured; 
5. if those responding to calls have been trained on all forms of violence against 

women; and 
6. the annual number of calls made to seek help for women victims. 

 

F. Please provide information on action taken to ensure that, in the provision of the above-
mentioned general and specialist support services to victims, due account is taken of the 
rights and needs of child witnesses of all forms of violence against women as specified in 
Article 26, including age-appropriate counselling. 

 
G. Please indicate any other measures, including measures taken with regard to reporting as 

provided for in Articles 27 and 28, taken or planned to provide protection and support to 
victims of violence against women. 

 
 

V. Substantive law  
(Chapter V of the Convention, Articles 29 to 48) 

 
 
Please provide information on the legal framework pertaining to violence against women, 
with particular emphasis on the criminalisation of acts of violence against women, 
unacceptable justifications for such acts (including crimes committed in the name of so-
called honour), sanctions and measures, action taken to provide women victims with 
adequate civil remedies and to ensure their right to claim compensation as well as to prohibit 
mandatory alternative dispute resolution processes. 
 
 

A. 1. Please provide information on the relevant legal framework in place (for 
example criminal law, civil law, administrative law) which gives effect to the provisions of 
the Convention, including action taken to avoid legislative gaps. 

 
2. Does your internal law contain any specific legislation addressing violence against 
women? 
 
3. Please provide in an appendix a compilation of extracts from or summaries of the 
relevant legal texts, including specific legislation addressing violence against women. These 
texts should be provided in one of the official languages of the Council of Europe (English or 
French), as well as in the original language, where applicable. 
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B. What action has been taken to provide relevant professionals with guidance on how to 
implement the above legal framework (for example drawing-up of protocols for police 
and other law enforcement officials, guidelines for prosecutors, and setting up of special 
units)?  

 
C. Please detail the procedures available to women victims to provide them with civil 

remedies: 
 

1. against the perpetrators (Article 29, paragraph 1)18;  
2. where applicable, against state authorities which have failed in their duty to 

take the necessary preventive or protective measures within the scope of 
their powers (Article 29, paragraph 2). 

 
 Please provide any available data, broken down by year and by forms of violence, 
on: 

a. the number of civil law remedies applied for against perpetrators; 
b. the number of civil law remedies applied for against state authorities; 
c. the number of civil law remedies granted under categories a. and b.  

 
D. Please detail the procedures available to women victims: 

 
1. to claim compensation from perpetrators for any of the offences 

established in accordance with the Convention (Article 30, paragraph 1); 
 

2. to obtain, where applicable, state compensation when any such offence 
involves sustained serious bodily injury or impairment of health (Article 30, 
paragraph 2). 

 
 Please provide any available data, broken down by year and by forms of violence, 
on: 

 
1. the number of women victims who claimed compensation from perpetrators; 
2. the number of women victims who obtained such compensation, with an 

indication of the time given to perpetrators to pay compensation;  
3. the number of applications for state compensation; 
4. the number of women victims who were awarded state compensation, with an 

indication of the timescale for granting such compensation and amounts. 
 

E. Please detail the procedures in place to ensure that: 
 

1. incidents of violence against women are taken into account in the 
determination of custody and visitation rights of children (Article 31, 
paragraph 1) as a superseding concern; 

2. women victims and their children remain safe from any further harm in the 
exercise of any visitation or custody rights (Article 31, paragraph 2). 
 
Please provide examples of how these procedures have been implemented. 

 
F. Please indicate how your internal law criminalises the following forms of violence:  

 

1. psychological violence, as defined in Article 33; 
 

                                                
18 Civil remedies against the perpetrator include ordering a person to stop a particular conduct, refrain 
from a particular conduct in the future or to compel a person to take a particular action (injunctions) 
(Explanatory Report, paragraph 157).  
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2. stalking, as defined in Article 3419; 
 

3. physical violence, as defined in Article 3520;  
 
4. sexual violence, including rape, as defined in Article 36, paragraph 1, having 

due regard to the definition of consent under Article 36, paragraph 2. 
 
Please also indicate how your internal law criminalises acts of sexual violence, 
including rape, committed against former or current spouses or partners 
(Article 36, paragraph 3).  
 
Please specify the age, under your internal law, at which a person is considered 
to be legally competent to consent to sexual acts; 

 
5. forced marriage, as defined in Article 37; 

 
6. female genital mutilation as defined in Article 38; 
 
7. forced abortion, as defined in Article 39a; 

 
8. forced sterilisation, as defined in Article 39b.  

 
G. How does your internal law criminalise or otherwise address sexual harassment, as 

defined in Article 40?  
 

H. How does your internal law address aiding or abetting in relation to psychological 
violence, stalking, physical violence, sexual violence (including rape), forced marriage, the 
performance of female genital mutilation, forced abortion and forced sterilisation (Article 41, 
paragraph 1)? 

 
I. How does your internal law address attempts of physical violence, sexual violence 

(including rape), forced marriage, female genital mutilation, forced abortion and forced 
sterilisation (Article 41, paragraph 2)? 

 
J. How does your internal law ensure that, in criminal proceedings initiated following the 

commission of any of the acts of violence covered by the Convention, culture, custom, 
religion, tradition or so-called honour cannot be regarded as justification for such acts 
nor as mitigating circumstances (Article 42)? 

 
K. Please describe how your internal law ensures that the offences established in accordance 

with the Convention apply notwithstanding the nature of the relationship of the 
perpetrator to the victim (Article 43). 

 
L. For each form of violence covered by the Convention, please specify: 

 
1. the applicable sanctions, including sanctions other than criminal, and, where 

appropriate, when sanctions involve deprivation of liberty which can give rise 
to extradition (Article 45, paragraph 1); 

2. the relevant further measures which may be taken in relation to perpetrators, 
such as: 
 
a. the monitoring or supervision of convicted persons; 

                                                
19  See also Explanatory Report, paragraph 182. 
20  See also Explanatory Report, paragraph 188.  
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b. the withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which 
may include the safety of the woman victim, cannot be guaranteed in 
any other way (Article 45, paragraph 2). 

 
M. How does your internal law ensure that the circumstances referred to in Article 46, insofar 

as they do not already form part of the constituent elements of the offences, may be taken 
into consideration as aggravating circumstances?  

 
N. 1.  How does your internal law – in criminal and civil law – prohibit mandatory 

alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation 
to all forms of violence covered by the Convention (Article 48)?  

 
2.  Please specify how your internal law ensures that such processes are not otherwise 
imposed on women victims of domestic violence, for example within the framework of legal 
separation and divorce proceedings. 
 

O. Please provide, on a yearly basis, administrative and judicial data on the following 
matters: 

 

1.  in relation to cases resulting in the death of a woman: 
 

a. the number of such cases; 
b. the number of cases in which the authorities had prior knowledge of 

the woman's exposure to violence;  
c. the number of perpetrators convicted in relation to these cases; 
d. the number and type of sanctions and further measures imposed as a 

result of criminal proceedings (including deprivation of liberty), with an 
indication, where appropriate, of their suspended execution and 
average length; 

 
2. in relation to acts of violence against women amounting to attempted murder: 

 
a. the number of such cases; 
b. the number of cases in which the authorities had prior knowledge of 

the woman's exposure to violence;  
c. the number of perpetrators convicted in relation to these cases; 
d. the number and type of sanctions and further measures imposed as a 

result of criminal proceedings (including deprivation of liberty), with an 
indication, where appropriate, of their suspended execution and 
average length. 

 
3. in relation to all other cases of violence against women: 

 

a. the number of complaints made by victims and the number of reports 
by third parties, to law enforcement agencies/criminal justice 
authorities; 

b. the number of criminal proceedings and/or any other legal action 
initiated as a result; 

c. the number of perpetrators convicted; 
d. the number of criminal and other sanctions imposed with an indication 

of the type of sanctions imposed (for example fine, court-ordered 
participation in perpetrator programmes, restriction of liberty, 
deprivation of liberty) and, where appropriate, of their suspended 
execution and average length; 
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e. the number of further measures imposed, with an indication of the 
type of measures adopted (for example monitoring or supervision of 
the perpetrator, withdrawal of parental rights); 

f. the number of perpetrators subjected to further measures referred to 
in Article 45, paragraph 2. 

 
Please ensure the above-requested data is disaggregated following the 
criteria described earlier (see section I. Introduction).  

 
4. the number of cases which resulted in the death of the children of the women  
victims.  

 
P. Please provide information on any other measures taken or planned in relation to 

substantive law, together with any available data on the recourse to such measures. 
 
 
 

VI. Investigation, prosecution and procedural law and protective 
measures  
(Chapter VI of the Convention, Articles 49 to 58) 

 
 
Please provide information on action taken in accordance with the principles set out in 
Article 49 of the Convention, in order to ensure that:  
i) investigations and judicial proceedings are carried out without undue delay while taking 
into consideration the rights of women victims during all stages of the criminal proceedings; 
and  
ii) acts of violence against women are investigated and prosecuted in an effective manner.  
 
To this end, the competent authorities must be able to respond promptly and appropriately to 
all forms of violence covered by the Convention, issue emergency barring orders or 
restraining or protection orders and take measures of protection during the investigations 
and criminal proceedings. Non-governmental/civil society organisations must be able to 
assist and/or support women victims in legal proceedings (for example as third parties) and 
appropriate arrangements must be made to facilitate women victims’ access to justice.  
 
 

A. 1. Please provide information on measures adopted to ensure a prompt and 
appropriate response from law enforcement agencies to all forms of violence covered by 
the Convention by offering adequate and immediate protection to women victims (Article 
50). 

 
2. Please provide any available administrative data (see section I. Introduction) on the 

number of interventions carried out annually by law enforcement agencies in relation 
to violence against women.  

 
B. What procedures have been put in place to ensure that an assessment of the lethality 

risk, the seriousness of the situation and the risk of repeated violence is carried out by all 
relevant authorities and duly taken into account at all stages of the investigation and the 
application of protective measures (Article 51)?  

 
C. 1. Please indicate which authorities are granted the power to issue an emergency 

barring order when a woman victim (or at risk) of domestic violence is in a situation of 
immediate danger, as referred to in Article 52 (that is, ordering the perpetrator to 
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immediately vacate the residence of the woman victim and/or prohibiting the perpetrator 
from entering the residence of or contacting the woman concerned).  

 
2. Please specify: 

 

a. the time required to issue an emergency barring order; 
b. the maximum duration of an emergency barring order; 
c. if the duration can be extended until a protection order can be issued; 
d. if emergency barring orders can apply to all women victims of domestic 

violence; if not, please specify any exceptions; 
e. the type of measures used to enforce emergency barring orders and 

ensure the safety of the woman victim; 
f. what sanctions can be imposed in case of a breach of such an 

emergency barring order; 
g. the support and advice made available to women seeking such 

protection.  
 

3. Please provide, on a yearly basis, administrative and judicial data (see 
section I. Introduction) on: 

 
a. the number of emergency barring orders issued by the competent 

authorities; 
b. the number of breaches of such orders; 
c. the number of sanctions imposed as a result of these breaches.  

 
D. How are restraining or protection orders made available to women victims of all forms of 

violence covered by the Convention (Article 53, paragraph 1)? 
 

Please specify:  
 

1. the procedures in place to apply for a restraining or protection order; 
2. if restraining or protection orders can apply to all victims of violence covered 

by the Convention; if not, please specify any exceptions; 
3. if there are any fees levied against the applicant/woman victim (with an 

indication of their amount); 
4. the delay between issuing such an order and when it takes effect; 
5. the maximum duration of restraining or protection orders; 
6. if such orders are available irrespective of, or in addition to, other legal 

proceedings; 
7. if restraining or protection orders can be introduced in subsequent legal 

proceedings; 
8. the criminal and other legal sanctions which can be imposed (including 

deprivation of liberty, fines, etc.) in case of breach; and 
9. the support and advice made available to women seeking such protection. 

 
E. Please provide, on a yearly basis, administrative and judicial data (see section I. 

Introduction) on: 
 

1. the number of restraining or protection orders issued by the competent 
authorities; 

2. the number of breaches of such orders; and 
3. the number of sanctions imposed as a result of these breaches.  

 
F. 1. How does your internal law provide for the initiation of legal proceedings ex officio 

(namely, in order not to place the onus of initiating such proceedings and securing 
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convictions on the women victims) in relation to each of the forms of violence covered by 
the Convention (Article 55, paragraph 1)?  

 
a. Please specify which authorities have the power to initiate such 

proceedings. 
b. Please also indicate, for each of the forms of violence covered by the 

Convention, what provisions in law, policy or guidelines define when 
prosecution is or is not in the public interest. 

 
G. How does your internal law allow for the continuation of legal proceedings ex parte (even 

if, for instance, the woman victim withdraws her statement or complaint) as referred to in 
Article 55, paragraph 1? 

 
H. 1. How does your internal law allow for NGOs or other civil society actors and 

domestic violence counsellors to assist or support victims in legal proceedings 
(Article 55, paragraph 2)?  

 
2. Please specify the conditions for such participation as well as their legal status during 
these proceedings. 

 
I. 1. What measures of protection are available during investigations and judicial 

proceedings (Article 56, paragraph 1)?  
 

2. Please provide details on all measures referred to in Article 56 paragraph 1, in 
particular to: 

 
x inform women victims, at least where they and their family might be in 

danger, when the perpetrator escapes or is released temporarily or 
definitively; 

 
x enable women victims to be heard, to supply evidence and have their 

views, needs and concerns presented (directly or through an 
intermediary), and considered; 

 
x provide women victims with appropriate support services so that their 

rights and interests are duly presented and taken into account; 
 

x ensure that contact between women victims and perpetrators in law 
enforcement agency and court premises is avoided whenever possible. 

 
3. Please also describe what special measures are available to offer protection to child 
victims and child witnesses of violence covered by the Convention (Article 56, 
paragraph 2). 

 
J. Please provide details on the availability of free legal aid for women victims, as required 

by Article 57, including eligibility criteria. 
 

K. Please provide information on any other existing investigation, prosecution, 
procedural law and protective measures in relation to violence against women, together 
with any available data on the recourse to such measures. 
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VII. Migration and asylum  
(Chapter VII of the Convention, Articles 59 to 61) 

 
 
Please provide information on the measures taken in relation to migrant women victims of 
violence as covered by the Convention, whose status makes them particularly vulnerable.  
 
Please also provide information on the measures taken in relation to women asylum seekers 
who are fleeing gender-based violence.  
 
 

A. 1. Please indicate how your authorities ensure that a migrant woman victim may be 
granted an autonomous residence permit in the following cases: 

 
a. in the event of the dissolution of the marriage or relationship due to 

particularly difficult circumstances such as violence, irrespective of the 
duration of the marriage or relationship (Article 59, paragraph 1); 
 

b. in the event of the expulsion of the (abusive) spouse or partner on whom her 
residence status depends (Article 59, paragraph 2); 

  
c. where her stay in the country is necessary owing to her personal situation 

(Article 59, paragraph 3a); 
 

d. where her stay in the country is necessary for the purpose of her co-operation 
in investigation or criminal proceedings (Article 59, paragraph 3b); 

 
e. where she lost her residence status as a result of a forced marriage for which 

purpose she was removed from her country of residence (Article 59, 
paragraph 4). 

 
2. Please provide data on the number of women who have been granted the right to 
remain in your country for any of the reasons set out in categories A.1.a to A.1.e and 
separate the data per type of residence status granted (permanent residence status, 
renewable residence status, other).  
 

B. 1. Does your internal law recognise gender-based violence against women as a 
form of persecution for asylum claims as referred to in Article 60, paragraph 121?  

 
2.  How do you ensure a gender-sensitive interpretation of the forms of persecution set 

out in Article 1, A (2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees22? 
 

                                                
21 Article 60, paragraph 1 of the Istanbul Convention refers to Article 1, A (2) of the 1951 United 
Nations Convention relating to the Status of Refugees, which defines the term “refugee” as “any 
person who (…) owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality 
and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or 
who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a 
result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”. 
22 See, for example, United Nations High Commissioner for Refugees' Guidelines on International 
Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1, A (2) of the 1951 Convention 
and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 
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3. Please provide data on the number of women victims or those at risk who 
have been granted refugee status on one or more of the Convention grounds, as 
referred to in Article 60, paragraph 1, compared to the overall number of women who 
requested asylum in your country.  
 
4. Please provide data on the number of women victims or those at risk who 
received complementary/subsidiary protection on such grounds.  

 
C. Please indicate steps taken to develop: 

 
a. gender-sensitive reception procedures and support services for asylum 

seekers; 
b. gender guidelines; 
c. gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination 

and application for international protection, as required by Article 60, 
paragraph 3. 

 
D.  How do you ensure that women whose asylum claims have been rejected are not returned 

to any country where their life would be at risk or where they might be subjected to ill-
treatment (including gender-based violence amounting to ill-treatment), as provided for in 
Article 61?  

 
E.  Please indicate any other measures taken in relation to the protection of migrant women 

victims and women asylum seekers in the area of immigration and refugee law.  
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APPENDIX   
Table 1: Initial training (education or professional training) 

  
PREVENTION AND 

DETECTION OF 
VIOLENCE  

STANDARDS OF 
INTERVENTION 

EQUALITY BETWEEN 
WOMEN AND MEN 

NEEDS AND 
RIGHTS OF 

VICTIMS 

PREVENTION OF 
SECONDARY 

VICTIMISATION 
MULTI-AGENCY 
COOPERATION 

KNOWLEDGE 
REQUIRED FOR 
QUALIFICATION 

TO PRACTICE THE 
PROFESSION 

LENGTH OF 
CURRICULUM 

Police and other law-
enforcement officials                 

Prosecutors                 

Judges                 

Social workers                 

Medical doctors         
Nurses and midwives                 

Psychologists, in particular 
counsellors/psychotherapists                 

Immigration/asylum officials                 

Educational staff and school 
administrators                 

Journalists and other media 
professionals                 

Servicemen and women                 

Any other relevant category                 
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Table 2: In-service training 

  
NUMBER OF 

PROFESSIONALS 
TRAINED  

MANDATORY 
NATURE 

 

AVERAGE LENGTH OF 
CURRICULUM 

 
PERIODICITY 

 
FUNDING SOURCE 

 

 
 

BODY MANDATED TO 
CARRY OUT/CERTIFY 
IN-SERVICE TRAINING 

 
TRAINING  

EFFORTS SUPPORTED BY 
GUIDELINES AND PROTOCOLS 

Police and other law-
enforcement officials           

  

Prosecutors             

Judges             

Social workers             

Medical doctors      
  

Nurses and midwives           
  

Psychologists, in 
particular counsellors/ 
psychotherapists 

          

  

Immigration/asylum 
officials           

  

Educational staff and 
school administrators           

  

Journalists and other 
media professionals           

  

Servicemen and 
women           

  

Any other relevant 
category           
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FAKTAINTERVIEW	OM	PSYKISK	
VOLD:		
23.	JUNI	2016,	INTERVIEWER	MATHILDE	WORCH	JENSEN	
	
SPØRGSMÅL	FREMSAT	UNDER	TELEFONINTERVIEW	TIL	PROFESSER	ASK	ELKLIT,		
VIDENSCENTER	FOR	PRYKOTRAUMATOLOGI,	INSTITUT	FOR	PSYKOLOGI,	SYDDANSK	UNIVERSITET.		
	
	
1.	Tilbage	i	november	2011	udtalte	du	til	LOKK,	at	der	i	Danmark	ikke	findes	
anerkendelse	 af	 psykisk	 vold,	 selv	 om	 psykisk	 vold	 kan	 medføre	 varige	
psykiske	 mén	 hos	 ofrene.	 Mener	 du,	 at	 psykisk	 vold	 har	 opnået	 mere	
anerkendelse	 (og	 forskningsmæssig	 opmærksomhed)	 siden	 din	 udtalelse	 i	
2011?		
	
2.	 Du	 har	 tidligere	 udtalt,	 at	 en	 årsag	 til	 den	 manglende	 anerkendelse	 af	
psykisk	vold	kan	findes	 i,	at	konsekvenserne	af	psykisk	vold	 ikke	er	direkte	
synlige.	Mener	du,	at	det	er	svært	at	konstatere,	hvilke	handlinger,	der	udgør	
psykisk	vold,	samt	bestemme	om	en	patients	skader	udgør	en	følgevirkning	
af	psykisk	vold?	
	
3.	 Er	 det	 almindeligt	 anerkendt	 blandt	 fagfolk	 inden	 for	 psykologien,	 at	
psykisk	vold	er	både	ofte	forekommende,	yderst	skadelig	og	ofte	går	forud	for	
fysisk	vold?	Eller	er	der	også	nogle,	som	er	uenige	heri?	
	
4.	I	forbindelse	med	vores	speciale	er	vi	flere	gange	stødt	på	udtalelser	om,	at	
de	mentale	følgevirkninger	af	psykisk	vold	kan	sammenlignes	med	den	form	
for	 traumatisering,	 som	 rammer	 for	 eksempel	 gidsler,	 krigsfanger	 eller	
torturofre	(i	form	af	blandt	andet	depression,	angst	og	PTSD).	Er	du	enig	i	en	
sådan	 sammenligning?	 Og	 foreligger	 der	 generelt	 enighed	 herom	 inden	 for	
psykologiens	forskning	og	praksis?		
	
5.	Mener	du,	at	den	manglende	indsats	på	området	–	både	politisk	og	juridisk	
–	skyldes,	at	der	ikke	bliver	lyttet	til	anbefalinger	fra	fagfolk	med	ekspertise	
inden	for	området	psykisk	vold?	
	
6.	Danmark	har	i	medfør	af	Istanbulkonventionen	forpligtet	sig	til	at	træffe	de	
lovgivningsmæssige	 eller	 andre	 foranstaltninger,	 der	 er	 nødvendige	 for	 at	
sikre,	 at	det	er	 strafbart	med	 forsæt	at	 forøve	alvorlig	 skade	på	en	persons	
psykiske	 integritet	ved	anvendelse	af	 tvang	eller	 trusler	 (det	vil	 sige	straffe	
psykisk	vold).	Ved	gennemgang	af	den	danske	retspraksis,	ses	der	imidlertid	
ikke	 domfældelser	 vedrørende	 psykisk	 vold.	 Har	 du	 et	 bud	 på,	 hvorfor	
retstilstanden	ikke	indeholder	domme	på	området?		
	



7.	Justitsministeriet	har	afvist	en	selvstændig	kriminalisering	af	psykisk	vold	
med	 henvisning	 til	 ønsket	 om	 ”[…]	 at	 bevare	 en	 definition	af	 vold,	 hvor	 den	
strafbare	 adfærd	 er	 defineret	 som	en	 konkret,	 objektiv	 handling	 […]”	og	 som	
ikke	bygger	på	et	”offers	subjektive	opfattelse”.	Denne	tilgang	forklares	med	
og	 fastholdes	 af	 bevismæssige	 årsager.	 Ser	 du	 vanskeligheder	 ved	 at	
kriminalisere	psykisk	vold?		
	
8.	FN’s	Ekspertgruppe	har	anført,	at	kriminalisering	af	psykisk	vold	er	mulig,	
hvis	enhver	definition	af	vold	 i	nære	relationer	udformes	og	håndhæves	på	
en	kønssensitiv	og	hensigtsmæssig	måde,	samt	hvis	fagkyndig	ekspertise	fra	
relevante	 eksperter,	 herunder	 psykologer	 og	 rådgivere,	 jurister,	
sagsbehandlere	 og	 forskere,	 anvendes	 til	 at	 bestemme,	 om	 adfærd	 udgør	
psykisk	 vold.	 Er	 du	 enig	 heri?	 Og	 ser	 du	 praktisk	 mulighed	 for	 en	 sådan	
tilgang		i	Danmark,	eksempelvis	igennem	konsultation	af	Retslægerådet	eller	
lignende	i	straffesager?1	

	

																																																								
1Ask	Elklits	svar	på	ovenstående	otte	spørgsmål,	som	er	gengivet	i	specialets	afsnit	om	
Istanbulkonventionens	artikel	33	(psykisk	vold),	har	været	fremsendt	til	gennemlæsning	og	godkendelse	af	
Elklit	inden	specialet	er	trykt.		


