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Spørgsmål nr. 31 (L 141) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad er regeringens begrundelse for at anse det for mindre 
strafværdigt at tilsnige sig samleje med en person, der forveks-
ler gerningsmanden med en anden, set i forhold til udnyttelse 
af, at ofret er i en hjælpeløs tilstand?”

Svar:

Med lovforslaget foreslås det, at forhold, der i dag er omfattet af straffelo-

vens § 218, stk. 2, om at skaffe sig samleje med en person, der befinder sig 

i en tilstand, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig hand-

lingen, fremover skal være omfattet af straffelovens § 216 om voldtægt, jf. 

lovforslagets § 1, nr. 8 og 11.

Om baggrunden for forslaget herom kan der henvises til pkt. 3.2.1 og 3.2.4 

i lovforslagets almindelige bemærkninger. Som det fremgår af pkt. 3.2.4 i 

bemærkningerne, er Justitsministeriet enig med Straffelovrådet i, at en 

række forhold taler henholdsvis for og imod at udvide voldtægtsbestem-

melsen til også at omfatte tiltvingelse af samleje ved anden tvang end vold 

eller trussel om vold samt at skaffe sig samleje ved at udnytte forurettedes 

hjælpeløse tilstand (f.eks. bevidstløshed, stærk beruselse eller søvn). Efter 

en samlet vurdering finder Justitsministeriet, at mest taler for at udvide 

voldtægtsbestemmelsen til også at omfatte sådanne handlinger, og at så-

danne handlinger bør være omfattet af samme strafferamme som voldtægt 

i øvrigt.

Med hensyn til straffelovens § 221 om at tilsnige sig samleje med en per-

son, der forveksler gerningsmanden med en anden, kan der henvises til 

Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012, hvor der om spørgsmålet om 

at medtage sådanne forhold i en udvidet voldtægtsbestemmelse anføres 

følgende (side 199):

”I Straffelovrådets lovudkast omfatter modellen med en udvidet 
voldtægtsbestemmelse ikke overgreb mod sindssyge m.fl., som i dag 
er kriminaliseret i straffelovens § 218, stk. 1, samleje med instituti-
onsanbragte, jf. straffelovens § 219, misbrug af tjenstlig eller øko-
nomisk afhængighed, jf. straffelovens § 220, eller visse forvekslings-
situationer, jf. straffelovens § 221. De nævnte former for overgreb er 
ikke karakteriseret ved tvang, og bl.a. samleje med institutionsan-
bragte omfatter også situationer, hvor den pågældende frivilligt del-
tager i samlejet. Disse overgreb adskiller sig således fra de overgreb, 
der vil være omfattet af en udvidet voldtægtsbestemmelse som den 
beskrevne, på så væsentlige punkter, at Straffelovrådet ikke finder 
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det hensigtsmæssigt, herunder sprogligt naturligt, at udvide vold-
tægtsbestemmelsen til også at omfatte sådanne overgreb.”

Justitsministeriet er enig med Straffelovrådet i, at det ikke vil være hen-

sigtsmæssigt at udvide voldtægtsbestemmelsen til også at omfatte tilsni-

gelse af samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en 

anden.


