
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2013

Forslag
til

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud
og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

(Seksualforbrydelser)

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1007 af 24.
oktober 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1242 af 18.
december 2012, § 2 i lov nr. 1385 af 23. december 2012, § 2
i lov nr. 431 af 1. maj 2013 og § 1 i lov nr. 434 af 1. maj
2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, stk. 2, nr. 4, ændres »forbrydelse mod kønssæde-
ligheden« til: »seksualforbrydelse«.

2. I § 68 a, stk. 2, 1. pkt., § 69 a, stk. 2, 1. pkt., og § 70,
stk. 2, nr. 1, ændres »sædelighedsforbrydelse« til: »seksual-
forbrydelse«.

3. I § 93, stk. 3, ændres »§§ 224 og 225« til: »§ 225«.

4. § 94, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. For overtrædelse af §§ 210 og 216-224, § 225, jf.

§§ 216-224, § 226, § 227, stk. 1, § 245 a, § 246, jf. § 245 a,
og § 262 a, stk. 2, over for en person under 18 år eller af §
232 over for et barn under 15 år regnes forældelsesfristen
dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 21 år. Hvis
gerningsmanden ved vold, ulovlig tvang efter § 260 eller på
anden måde ved en strafbar handling har tvunget forurettede
til at undlade at anmelde lovovertrædelsen til politiet, regnes
forældelsesfristen dog tidligst fra det tidspunkt, hvor tvan-
gen er ophørt.«

5. I § 210, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab.«

6. I § 210, stk. 3, ændres »kønslig omgængelse med en per-
son af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgæn-
gelse end samleje« til: »andet seksuelt forhold end samleje«.

7. Overskriften til 24. kapitel affattes således:

»24. kapitel
Seksualforbrydelser«.

8. § 216 affattes således:

»§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den,
der
1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold el-

ler
2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260,

eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller
situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til
at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den,
der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år,
hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i
øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed
indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er of-
fer for menneskehandel.«

9. § 217 ophæves.

10. I § 218, stk. 1, udgår »uden for ægteskab«.

11. § 218, stk. 2, ophæves.

12. § 219 affattes således:

»§ 219. Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er
1) ansat ved kriminalforsorgen, og som har samleje med

en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens in-
stitutioner, og som er undergivet den pågældendes
myndighed,

2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person,
der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller
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3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller
opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling,
døgninstitution for personer med vidtgående psykiske
handicap eller lignende institution, og som har samleje
med nogen, der er optaget i institutionen.«

13. I § 220 ændres »tjenstlige eller økonomiske afhængig-
hed skaffer sig samleje uden for ægteskab« til: »arbejds-
mæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige
afhængighed skaffer sig samleje«.

14. I § 220 ændres »under 21 år, med fængsel indtil 3 år« til:
»under 18 år, med fængsel indtil 4 år«.

15. I § 221 ændres »6 år« til: »4 år«.

16. I § 221 udgår »vildfarende anser samlejet som ægteska-
beligt eller«.

17. § 222, stk. 1, affattes således:
»Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes

med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af
§ 216, stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som
en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet
sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske
overlegenhed.«

18. I § 222, stk. 2, udgår »barnet været under 12 år, eller
har«.

19. § 222, stk. 3, ophæves.

20. I § 223, stk. 1, udgår »adoptivbarn,«.

21. §§ 223 a-231 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 224. Den, der medvirker til, at en person under 18 år
mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en
kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om
betaling har samleje med en person under 18 år, straffes
med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende
anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samle-
je.

§ 226. Den, der optager pornografiske fotografier, film
el.lign. af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller
på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller
fængsel indtil 6 år.

§ 227. Den, der medvirker til, at en person under 18 år
deltager i en forestilling med pornografisk optræden, straffes
med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling
som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en person under 18 år,
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 228. Overtrædelse af § 216, stk. 1, nr. 2, §§ 218 eller
222-224, § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 2, §§ 218 eller 222-224,
§ 226 eller § 227, stk. 1, der som følge af gerningsmandens

ukendskab til forurettedes tilstand eller alder ikke kan tilreg-
nes gerningsmanden som forsætlig, straffes med en for-
holdsmæssig mindre straf, hvis gerningsmanden dog har
handlet uagtsomt.«

22. § 232 affattes således:

»§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blu-
færdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år el-
ler, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år,
med bøde eller fængsel indtil 4 år.«

23. § 233 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 233. Den, der driver virksomhed med, at en anden
mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til
en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Den, der i øvrigt udnytter, at en anden erhvervs-
mæssigt mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt
forhold til en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 3
år. Det samme gælder den, der fremmer, at en anden mod
betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en
kunde, ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde
at optræde som mellemmand.

Stk. 3. Den, der udlejer værelse i hotel til brug for, at en
anden erhvervsmæssigt mod betaling eller løfte om betaling
har seksuelt forhold til en kunde, straffes med bøde eller
fængsel indtil 1 år.

§ 233 a. Den, der ved retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse
eller udnyttelse af en vildfarelse eller ved anden utilbørlig
fremgangsmåde formår en anden til mod betaling eller løfte
om betaling at have seksuelt forhold til en kunde, straffes
med bøde eller fængsel indtil 2 år.«

24. To steder i § 235, stk. 1, 1. pkt., og to steder i § 235, stk.
2, ændres »utugtige« til: »pornografiske«.

25. § 235, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af

fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis
den pågældende samtykker i besiddelsen.«

26. § 235 a ophæves.

27. § 236 affattes således:

»§ 236. Når nogen dømmes efter §§ 216 eller 222, § 223,
stk. 2, § 224, stk. 1, § 225, jf. §§ 216 eller 222, § 223, stk. 2,
eller § 224, stk. 1, § 228, jf. en af de foregående bestemmel-
ser, § 232 eller § 262 a, stk. 2, kan der ved dommen gives
den pågældende forbud mod
1) at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset om-

råde i nærheden af gerningsstedet (opholdsforbud),
2) uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage

ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer,
hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligfor-
bud),

3) at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsa-
get af en voksen (besøgsforbud), eller
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4) gennem internettet eller et lignende system til spred-
ning af information at søge at kontakte børn under 18
år, der ikke kender den dømte (kontaktforbud).

Stk. 2. Forbud efter stk. 1 omfatter ikke kontakt, ophold
eller færden, som af særlige grunde må anses for beføjet.
Forbud efter stk. 1, nr. 2 og 3, omfatter ikke den dømtes
børn eller adoptivbørn.

Stk. 3. Forbud kan gives, når det efter karakteren af det
begåede forhold og oplysningerne om den dømtes person,
herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at der er
nærliggende fare for, at den dømte vil begå ny lovovertræ-
delse af lignende beskaffenhed, og at forbuddet vil være eg-
net til at forebygge denne fare.

Stk. 4. Forbud gives på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig
dom eller indtil videre.

Stk. 5. Forbud må ikke stå i misforhold til den herved for-
voldte forstyrrelse af den pågældendes forhold, hensynet til
dem, som forbuddet skal beskytte, og karakteren af det be-
gåede forhold.

Stk. 6. Når forbud er givet indtil videre, kan den dømte ef-
ter 5 års forløb regnet fra endelig dom forlange, at anklage-
myndigheden indbringer spørgsmålet om forbuddets opret-
holdelse for retten. Når særlige omstændigheder taler for
det, kan justitsministeren tillade, at indbringelse for retten
sker tidligere. § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Af-
gørelsen træffes ved kendelse. Hvis afgørelsen går ud på, at
forbuddet helt eller delvis opretholdes, kan spørgsmålet på
ny indbringes for retten, dog tidligst efter 2 års forløb.

Stk. 7. Overtrædelse af et forbud efter stk. 1 straffes med
fængsel indtil 4 måneder.«

28. I § 262 a, stk. 1 og 2, ændres »kønslig usædelighed« til:
»prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller
film, forestilling med pornografisk optræden«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24.
oktober 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 429 af 1.
maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 741 a, stk. 2, 1. og 3.
pkt., ændres »§§ 216 og 217, § 218, stk. 2, § 222, stk. 2, 2.
led« til: »§ 216, § 222, stk. 2«.

2. I § 29 a, stk. 1, 2. pkt., og § 741 a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt.,
udgår »§ 224 eller«.

3. I § 41 e, stk. 4, 3. pkt., og § 1017 b, stk. 1, ændres
»forbrydelser mod kønssædeligheden« til: »seksual-
forbrydelser«.

4. I § 741 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 224 eller § 225, jf. §
210,« til: »§ 225, jf.«

5. I § 741 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 218, stk. 1, §§
219-221, § 222, stk. 1, og stk. 2, 1. led« til: »§§ 218-221, §
222, stk. 1«.

6. I § 741 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 218, stk. 1, §§
219-221, § 222, stk. 1 og stk. 2, 1. led« til: »§§ 218-221, §
222, stk. 1«.

7. I § 741 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »sædelighedsforbrydelse«
til: »seksualforbrydelse«.

8. I § 762, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 218, stk. 1, § 222, §§ 224
eller 225, jf. § 218, stk. 1,« til: »§ 218, § 222, § 225, jf. §
218«.

9. I § 781, stk. 1, nr. 3, ændres »228« til: »233, stk. 1«.

10. I § 783, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 191, 192 a, 228, 237«
til: »§§ 191 eller 192 a, § 233, stk. 1, §§ 237«.

§ 3

I lov nr. 112 af 3. februar 2012 om tilhold, opholdsforbud
og bortvisning, som ændret ved § 3 i lov nr. 434 af 1. maj
2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, nr. 1, ændres »sædelighedsforbrydelse« til:
»seksualforbrydelse«.

§ 4

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, som
ændret ved § 34 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr.
249 af 30. marts 2011 og § 12 i lov nr. 1231 af 18. december
2012, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 2, 1. pkt., udgår »der søger fortjeneste ved pro-
stitution, eller«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Stk. 2. § 1, nr. 4, finder også anvendelse på lovovertrædel-

ser, der er begået før lovens ikrafttræden, medmindre foræl-
delse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens
ikrafttræden.

Stk. 3. Straffelovens § 236, stk. 4 og 6, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 27, finder anvendelse på lovovertrædel-
ser, der er begået før lovens ikrafttræden, i stedet for de hid-
til gældende regler.

Stk. 4. Straffelovens § 236, stk. 6, som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 27, finder også anvendelse på pålæg givet før
lovens ikrafttræden efter de hidtil gældende regler i straffe-
lovens § 236. Ved afgørelsen af, om et sådant pålæg skal
opretholdes, anvendes straffelovens § 236, stk. 1, 3 og 5,
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 27.

Stk. 5. Straffelovens § 236, stk. 7, som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 27, finder også anvendelse på pålæg givet før
lovens ikrafttræden efter de hidtil gældende regler i straffe-
lovens § 236.
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§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 3
kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland
med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 3. juni 2013

MOGENS LYKKETOFT

/ Lars Christian Lilleholt
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