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Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for i hvilket omfang, der fra 2013 – 

2015 er sket domfældelse og givet advarsel efter straffelovens 

§ 197 om betleri?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, som har oplyst følgende: 

 

”1. Det følger af straffelovens § 197, at den, der imod politiets 

advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at nogen 

under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med 

fængsel indtil 6 måneder. Under formildende omstændigheder 

kan straffen bortfalde. Advarsel efter denne bestemmelse har 

gyldighed for 5 år. 

 

2. Til brug for besvarelsen har jeg fra politiets sagsstyringssy-

stem (POLSAS) indhentet oplysninger om antallet af advarsler 

(påbud), anmeldelser, sigtelser og fældende domme vedrøren-

de overtrædelse af straffelovens § 197. Oplysningerne fremgår 

nedenfor af tabel 1. 

  

I POLSAS journaliseres sager på den gerningskode, der knyt-

ter sig til lovovertrædelsen. I forbindelse med sagens afslut-

ning registreres endvidere en afgørelsestype, som angiver straf-

fesagens resultat. POLSAS indeholder således blandt andet op-

lysninger om, hvor mange anmeldelser eller afgørelser der 

vedrører en given lovovertrædelse. Det er derimod ikke uden 

videre muligt at trække oplysninger af mere detaljeret karakter. 

 

Tabel 1: Udtræk fra POLSAS over antal advarsler, anmeldel-

ser, sigtelser og fældende afgørelser vedr. betleri efter straffe-

lovens § 197 
 2013 2014 2015 

Antal meddelte advarsler (påbud) 

Antal meddelte advarsler (påbud) 101 54 80 

Antal anmeldelser, sigtelser, påtaleopgivelser og tiltaler 

Anmeldelser 10 19 33 

Sigtelser 9 19 34 

Påtaleopgivelser (retsplejelovens § 721, stk. 1)   2 

Tiltaler 2 6 22 

Antal fældende afgørelser 

Dom 
 

1 2 

Betinget dom 2 2 12 

Udeblivelsesdom 1   

Tiltalefrafald (retsplejelovens § 722, stk. 1) 3 9 1 

 Antal fældende afgørelser totalt 6 12 15 
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Bemærkninger: Der er et efterslæb i opdatering af afgørelser på alle sags-

områder i POLSAS, hvorfor data for tidligere år først anses for at være på-

lidelige 2 måneder efter årets udgang. Data er analyseret på baggrund af 

POLSAS, bearbejdet i QlikView efter anklagemyndighedens ledelsesin-

formationssystem. Der tages forbehold for indtastningsfejl. Data er dynami-

ske, idet der tages hensyn til rettelser af indtastningsfejl, forsinkede opdate-

ringer, nye afgørelser mv. Anmeldelser er opgjort efter, hvilken gernings-

kode anmeldelsen er sket efter. Sigtelser er opgjort efter, hvilken gernings-

kode sigtelsen er sket efter. Tiltaler er opgjort efter, hvilken gerningskode 

sigtelsen er sket efter. Afgørelser er opgjort efter, hvilken gerningskode af-

gørelsen er sket efter. Anmeldelser er opgjort efter, hvor mange journal-

numre der er blevet anmeldt med den konkrete gerningskode. Sigtelser, til-

taler og afgørelser er opgjort efter, hvor mange personer pr. journalnummer 

der er blevet sigtet, tiltalt og afgjort. Der vil være en periodevis forskydning 

af data, da f.eks. antallet af afgørelser i 2015 kan vedrøre tiltaler rejst i 

2014. Data er opdateret henholdsvis den 1. og 8. juni 2016.” 

 

 

 

 

 

 


