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Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 

 

København, september 2021 
 
 

 
Høringssvar: Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og tilholdsloven 
 
Lev Uden Vold takker for muligheden for at afgive høringssvar til Lov om ændring af 
straffeloven, retsplejeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (tilholdsloven). 
 
Vi er i Lev Uden Vold meget positive overfor, at stalking får sin egen bestemmelse i straffelovens 
§ 242. Stalking er alvorlige strafbare handlinger, vi ikke vil acceptere, og lovændringerne lægger 
sig flot i forlængelse af de andre store retspolitiske landvindinger, vi har set, med både den 
samtykkebaserede voldtægtslovgivning og kriminaliseringen af psykisk vold.  
 
Positivt at kriminalitetens alvor sidestilles 
Lovforslaget indeholder en lang række positive forhold. At stalking får en selvstændig 
bestemmelse i straffeloven, har en præventiv værdi og er med til at sikre en direkte adgang til 
domstolene. 
 
Lev Uden Vold kan derfor tilslutte sig Justitsministeriets vurdering af behovet for en selvstændig 
kriminalisering af stalking i straffeloven, som dermed vil skabe et solidt grundlag for 
retsforfølgelse. Det vil i sin helhed ligeledes være normskabende for samfundet, ligesom det i visse 
tilfælde også vil have en præventiv effekt på potentielle gerningspersoner, at de kan blive ramt af 
strengere straffe. 
 
Vi er enige i Justitsministeriets betragtning om det hensigtsmæssige i at opretholde den 
nuværende mulighed for efter tilholdsloven at give et tilhold, et opholdsforbud eller en 
bortvisning, da loven fortsat er et effektivt redskab, der kan medvirke til at beskytte personer mod 
at blive udsat for stalking, såfremt den suppleres af en særskilt stalkingbestemmelse i straffeloven 
uden forudgående krav om tilhold m.v. 
 
Ligeledes er vi enige i, at selvom den foreslåede bestemmelse efter omstændighederne omfatter 
adfærd, der i forvejen kan være selvstændigt kriminaliseret i straffeloven, herunder f.eks. psykisk 
vold, kan der straffes i sammenstød for overtrædelse af den foreslåede bestemmelse og den øvrige 
relevante straffelovsbestemmelse.  
 
Vi er endvidere enige i fastsættelsen af strafferammen på op til 3 år, hvilket sender et kraftigt 
signal om, at stalking er lige så alvorlig som andre typer af vold, og derfor strafferetligt bør 
sidestilles hermed.  
 
Vi finder det endelig positivt, at ofre for stalking får samme direkte ret til en bistandsadvokat som 
ofre for andre typer af personfarlig kriminalitet, f.eks. voldtægt eller en lignende 
seksualforbrydelse. 
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Forsæt til gerningsindholdet 
Vi er i Lev Uden Vold meget tilfredse med, at lovforslaget tager højde for, at forsæt vil kunne 
foreligge, hvis forurettede på en klar og utvetydig måde – enten i ord eller handlinger –
tilkendegiver, at den udviste adfærd fra gerningspersonen er uønsket.  
 
Vi er enige i, at der skal være det fornødne forsæt som en betingelse for at ifalde ansvar i medfør 
straffelovens § 242, jf. straffelovens § 19. 
 
Det er Lev Uden Volds vurdering, at også den laveste grad af forsæt, hvor gerningspersonen kun 
anser en følge eller tilstedeværelsen af en handling som mindre sandsynlig, men hvor pågældende 
antages at ville have handlet på samme måde i tilfælde af vished (dolus eventualis), bør indgå i 
vurderingen af skyldsspørgsmålet. Dette bør fremgå i bemærkningerne til bestemmelsen. 
 
Udfordringer ved konkret vurdering af sagens omstændigheder 
For Lev Uden Vold er det helt centralt, at loven får betydning i praksis og ikke blot symbolsk 
betydning. Vi ved, at stalking er et udbredt problem, og derfor skal der også være de bedst mulige 
forudsætninger for at kunne løfte bevisbyrden ved domstolene.  
 
Vi vil derfor påpege, at den nuværende definition i lovforslaget om, at stalkingen skal foregå på 
”systematisk og vedvarende vis”, er mangelfuld og efterlader et stort fortolkningsrum.  
 
Eksempelvis beskriver forarbejderne til loven på s. 30 i høringsmaterialet, at: ”Den pågældende 
adfærd skal endvidere være foregået over en periode. Hvor lang denne periode skal være afhænger af en 
samlet konkret vurdering. Heri indgår bl.a. intensiteten og den potentielle skadevirkning af adfærden. Er 
der tale om meget hyppige eller intensive episoder, vil selv en meget kort periode kunne medføre, at den 
foreslåede bestemmelse finder anvendelse.”  
 
Andetsteds i forarbejderne (s. 30) fremgår det, at enkeltstående krænkelser falder uden for 
bestemmelsens anvendelsesområde, hvorimod alvorlige krænkelser i få tilfælde kan være 
tilstrækkeligt. 
 
Lev Uden Vold har tidligere i det inddragende arbejde omkring en stalkingbestemmelse i 
straffeloven påpeget, at der er brug for klare retningslinjer for, hvor mange hændelser der er 
udtryk for systematik. Den meget brede definition af betingelsen for perioden på nuværende 
tidspunkt kan være problematisk for domstolene ift. en fortolkning af, hvornår vi er indenfor 
lovens anvendelsesområde. 
 
Der kan derfor være behov for – f.eks. i lovens forarbejder – at fastsætte en minimumsgrænse for 
antal hændelser, som politiet kan anvende i deres efterforskning af sagen til at løfte bevisbyrden, 
hvilket samtidig også etablerer en bagatelgrænse, der styrker den potentielle gerningspersons 
retssikkerhed. Omvendt er vi opmærksomme på, at det i den enkelte sag vil bero på en konkret 
vurdering, hvorvidt man er indenfor lovens anvendelsesområde, herunder skal der selvsagt 
lægges vægt på karakteren, omfanget og varigheden af den krænkende adfærd, forurettedes 
forhold til den potentielle gerningsperson samt de konsekvenser, adfærden har haft for forurettede 
og eventuelt dennes pårørende, herunder forurettedes børn. 
 
Børn som direkte eller indirekte ofre skal være strafskærpende 
Stalking er en form for psykisk vold, som potentielt set kan have voldsomme negative 
konsekvenser for den forurettede. 
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Det er veldokumenteret, at børnemishandling, herunder psykisk vold og stalking, kan sætte sig 
skadelige spor langt op i tilværelsen i form af f.eks. depression, alkoholisme, stofmisbrug og  
indlæringsvanskeligheder samt risiko for at tage volden med sig ind i voksenlivet. 
 
Som følge heraf finder vi det vigtigt at påpege, at det i stalkingsager i sig selv bør være en 
strafskærpende omstændighed, ligesom ved strafudmålingen ved psykisk vold, hvis børn direkte 
eller indirekte er ofre for stalking. Her bør som minimum gives en ubetinget fængselsstraf 
indenfor strafferammen på 3 år, hvilket bør fremgå direkte af lovbestemmelsen eller forarbejderne 
hertil.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sine Gregersen 
Direktør, Lev Uden Vold 
 


