Lovgivning om voksne, der er udsat for eller udøver vold
Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til
Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven. Herunder henvises der til
bekendtgørelser og vejledninger.

Bortvisningsloven
LOV nr. 112 af 03/02/2012
Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

CPR-loven
LBK nr. 5 af 09/01/2013
§ 28

Navne- og adressebeskyttelse

Forvaltningsloven
LBK nr 433 af 22/4/2014
§7

Forvaltningsmyndighedens vejledning og bistand til borgere

Serviceloven
LBK nr 150 af 16/02/2015
Kapitel 3

Kommunens rådgivning

§10

Åben, anonym og gratis rådgivning

Kapitel 20 Botilbud
§ 109

Midlertidigt ophold for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold
eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, og deres børn

§ 109 stk. 4 Støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer
efter denne bestemmelse

1

§ 109 stk. 5 Psykologbehandling til børn, som ledsager moderen under dennes ophold i
boformer efter denne bestemmelse
VEJ nr. 14 af 15/02/2011
Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og
friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til Serviceloven)
Kapitel 9
134
141

Botilbud efter Servicelovens § 109. (Kvindekrisecentre)
Handlekommune ved ophold på kvindekrisecenter
Handlekommunens pligt til at tilbyde familierådgiver ved ophold på
kvindekrisecenter

Straffeloven
LBK nr 871 af 04/07/2014
Kapitel 25 Forbrydelser mod liv og legeme
§ 244

Vold og angreb mod en andens legeme

§ 245

Legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter og mishandling

§ 246

Legemsangreb med døden til følge

§ 250

Hensættelse af en anden i hjælpeløs tilstand

Kapitel 26 Forbrydelser mod den personlige frihed
§ 260

Ulovlig tvang

§ 261

Frihedsberøvelse

Kapitel 27 Freds- og ærekrænkelser
§ 263

At skaffe sig adgang til andres oplysninger og unddrage dem en lukket
meddelelse

§ 264

Uretmæssigt at skaffe sig adgang til og undlade at forlade fremmed grund

§ 266

Trussel om strafbar handling, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig
frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd

Sundhedsloven
BEK nr 663 af 25/06/2012
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte
persongrupper

Udlændingeloven
LBK nr 1021 af 19/09/2014
Kapitel 3

Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser

§ 19

Inddragelse af en tidsbegrænset opholdstilladese

§ 19 stk. 7 Særlige hensyn ved samlivsophør, der skyldes overgreb, misbrug eller anden
overlast

Ægteskabsloven
LBK nr 1096 af 07/10/2014
§ 34

Skilsmisse efter vold udøvet af den anden ægtefælle

