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Spørgsmål nr. 812 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange personer der siden 1. juli 

2017 er dømt for tiggeri herunder, hvilke nationaliteter de på-

gældende har, og hvilken straf de er idømt?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Det har ikke været muligt ved elektronisk udtræk fra politiets 

sagsstyringssystem (POLSAS) at tilvejebringe alle de efters-

purgte oplysninger. 

Rigsadvokaten har derfor bedt politikredsene og de regionale 

statsadvokater om at bidrage med de relevante oplysninger til 

brug for besvarelsen. Det bemærkes, at politikredsenes og 

statsadvokaternes opgørelser beror på et skøn og en manuel gen-

nemgang af data.

I nedenstående tabel ses antallet af personer dømt for overtræ-

delse af straffelovens § 197, stk. 1 og 2, inddelt efter nationali-

tet i perioden 1. juli 2017 til 13. juni 2018. 

Antal dømte Nationaliteter

Nordsjællands Politi 0 -

Sydsjællands og Lol-

land-Falsters Politi

0 -

Syd- og Sønderjyllands 

Politi

0 -

Bornholms Politi 0 -

Statsadvokaten i Viborg 0 -

Østjyllands Politi 3 (§ 197, stk. 2) Rumænien

Slovakiet

2

1

 

Midt- og Vestsjællands 

Politi

3 (§ 197, stk. 2) Rumænien

Bulgarien

2

1

Fyns Politi 1 (§ 197, stk. 1) Rumænien 1

Nordjyllands Politi 3 (§ 197, stk. 2) Rumænien 3
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Sydøstjyllands Politi 1 (§ 197, stk. 2) Ukendt natio-

nalitet

1

Midt- og Vestjyllands 

Politi

1 (§ 197, stk. 2) Moldova 1

Københavns Vestegns 

Politi

8 (§ 197, stk. 2) Rumænien

Bulgarien

5

3

Københavns Politi 2 (§ 197, stk. 1)

28 (§ 197, stk. 

2)

Rumænien

Bulgarien

Tyskland

Slovakiet

Letland 

Ungarn

Frankrig

Sverige

18

5

2

1

1

1

1

1

Statsadvokaten i Kø-

benhavn

2 (§ 197, stk. 2) Rumænien

Østrig

1

1

Straffelovens § 197 om betleri blev ændret ved lov nr. 753 af 

19. juni 2017 (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tig-

geri). Ved lovændringen udgik kravet om forudgående advarsel 

som betingelse for straf, når tiggeri sker i gågade, ved stationer, 

i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler, jf. 

stk. 2. Samtidig blev straffen for utryghedsskabende tiggeri 

skærpet, idet det nu skal indgå som en skærpende omstændig-

hed, at tiggeriet er begået de nævnte steder, jf. stk. 3. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at straffen for 

ikke-utryghedsskabende tiggeri efter straffelovens § 197, stk. 1, 

som udgangspunkt er 7 dages fængsel i førstegangstilfælde, 

samt at straffen for overtrædelse af straffelovens § 197, stk. 2, 

som udgangspunkt skal være 14 dages fængsel i førstegangstil-

fælde. 

Politikredsene har oplyst, at det er deres vurdering, at de idømte 

straffe er i overensstemmelse hermed. Der er således i sager om 

ikke-utryghedsskabende betleri efter straffelovens § 197, stk. 1, 

idømt 7 dages fængsel i førstegangstilfælde. I sager om utryg-

hedsskabende betleri efter straffelovens § 197, stk. 2, er der ud-

målt straffe på 14 dages fængsel i førstegangstilfælde og 20 da-

ges fængsel i andengangstilfælde, eller tilfælde hvor der har væ-

ret flere forhold til samtidig bedømmelse. 1 politikreds har op-

lyst, at en enkelt sag om utryghedsskabende tiggeri med 2 sig-

tede blev afgjort med en advarsel, hvilket skyldes, at sagen fejl-

agtigt blev afgjort i politikredsens sagscenter efter de tidligere 

retningslinjer, uden at en jurist blev inddraget. Politikredsen har 

oplyst, at kredsen er ved at udarbejde et action card om retnings-
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linjer for området. Retningslinjerne vil samtidig blive indskær-

pet over for relevante medarbejdere.

Statsadvokaten i København har oplyst, at to sager om utryg-

hedsskabende tiggeri i førstegangstilfælde har været afgjort i 

Østre Landsret, og at der i begge sager blev udmålt en straf på 

14 dages ubetinget fængsel.”
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