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Spørgsmål nr. 1837 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange voldtægtssager, der 

ved dom straffes med henholdsvis ubetinget og betinget friheds-

straf, opgjort for de seneste to år?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”1. Efter straffelovens § 216, stk. 1, straffes for voldtægt den, 

der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold (nr. 1) 

eller 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 hand-

lingen (nr. 2). 

 

Efter straffelovens § 216, stk. 2, straffes for voldtægt endvidere 

den, der har samleje med et barn under 12 år. Her er selve sam-

lejet strafbart, og det er således underordnet for strafansvaret, 

om § 216, stk. 1, også er overtrådt. Det er en forudsætning for 

strafansvar efter § 216, stk. 2, at gerningsmanden har forsæt med 

hensyn til, at barnet er under 12 år. Har gerningsmanden ikke 

forsæt med hensyn til, at barnet er under 12 år, men dog at barnet 

er under 15 år, er forholdet i stedet omfattet af straffelovens § 

222 om samleje med et barn under 15 år. 

 

Efter straffelovens § 225 finder bestemmelserne i straffelovens 

§§ 216-224 tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksu-

elt forhold end samleje. Mens bestemmelserne i straffelovens §§ 

216-224 alene finder direkte anvendelse, når der er tale om sam-

leje (analt eller vaginalt), udvider straffelovens § 225 bestem-

melsernes anvendelsesområder til også at omfatte ”andet seksu-
elt forhold end samleje”. Begrebet ”andet seksuelt forhold” om-
fatter efter retspraksis bl.a. oralt seksuelt forhold, kys mv. på 

kønsdele, indføring af fingre eller genstande i skeden eller anus 

og manipulation af kønsdele. Befølinger af en andens legeme 

uden på tøjet henføres alene under straffelovens § 232 om blu-

færdighedskrænkelse. 

 

2. Rigsadvokaten har fra politiets sagsstyringssystem (POL-

SAS) trukket oplysninger om antallet af sager, hvor der er idømt 

en ubetinget, betinget eller delvis betinget fængselsstraf for 

overtrædelse af straffelovens § 216 og § 225, jf. § 216, i perio-

den fra den 1. januar 2018 til den 26. september 2020. Oplys-

ningerne fremgår af tabel 1 nedenfor. 

 
Tabel 1: Antal sager1 hvor der er idømt ubetinget, betinget eller delvis betinget 
fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 216 og § 225, jf. § 216, i perioden 
fra den 1. januar 2018 til den 26. september 20202* 
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Sagstrin Overtrædelse Afgørelsestype 2018 2019 2020 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1. 

Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trus-

sel om vold 

Ubetinget dom 59 55 58 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1. 

Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trus-

sel om vold 

Betinget dom 2 1 3 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1. 

Voldtægt ved anven-

delse af vold eller trus-

sel om vold 

Delvis betinget 

dom 

5 3 1 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 2, 

1. led. Voldtægt ved 

ulovlig tvang 

Ubetinget dom 10 11 11 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 2, 

1. led. Voldtægt ved 

ulovlig tvang 

Betinget dom 1 - 1 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 2, 

1. led. Voldtægt ved 

ulovlig tvang 

Delvis betinget 

dom 

1 1 - 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 2, 

2. led. Voldtægt ved ud-

nyttelse af hjælpeløs 

tilstand 

Ubetinget dom 19 13 25 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 2, 

2. led. Voldtægt ved ud-

nyttelse af hjælpeløs 

tilstand 

Betinget dom - 3 1 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 2, 

2. led. Voldtægt ved ud-

nyttelse af hjælpeløs 

tilstand 

Delvis betinget 

dom 

- 2 2 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 2. Vold-

tægt ved samleje med 

barn under 12 år 

Ubetinget dom 19 22 11 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 2. Vold-

tægt ved samleje med 

barn under 12 år 

Betinget dom 1 2 2 

Afgørelser 
Strfl. § 216, stk. 2. Vold-

tægt ved samleje med 

barn under 12 år 

Delvis betinget 

dom 

- 1 3 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1, nr. 1. Andet sek-

suelt forhold ved vold 

eller trussel om vold 

Ubetinget dom 20 14 11 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1, nr. 1. Andet sek-

suelt forhold ved vold 

eller trussel om vold 

Betinget dom 1 - 1 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1, nr. 1. Andet sek-

suelt forhold ved vold 

eller trussel om vold 

Delvis betinget 

dom 

2 3 - 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1, nr. 2, 1. led. An-

det seksuelt forhold ved 

ulovlig tvang 

Ubetinget dom 7 8 4 
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1Data er opgjort på sagskomplekser, dvs. hovedjournalnumre. Når summen af afgø-
relserne ikke svarer til totaltallet, skyldes det, at sagskomplekset i totaltallet kun 
tælles én gang, mens sagskomplekser, som omfatter flere af de inkluderede gernings-
koder, tælles med hver gang under gerningskoden. 

2Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem 
(POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et 
journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal 
bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørel-
sen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for 
udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregi-
streringer.  
 
Data omfatter følgende gerningskoder: 
72301   216, stk. 1, nr. 1. Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold  
72301   216, stk. 1, nr. 2, 1. led. Voldtægt ved ulovlig tvang  
72303   216, stk. 1, nr. 2, 2. led. Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand  
72304   216, stk. 2. Voldtægt ved samleje med barn under 12 år  
72331   225, jf. 216, stk. 1, nr. 1. Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om 
vold 
72332   225, jf. 216, stk. 1, nr. 2, 1. led. Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang 
72333   225, jf. 216, stk. 1 nr. 2, 2. led. Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af 
hjælpeløs tilstand 
72334   225, jf. 216, stk. 2. Andet seksuelt forhold med barn under 12 år 
*Data er opdateret den 26. september 2020.” 

 

 

 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1, nr. 2, 1. led. An-

det seksuelt forhold ved 

ulovlig tvang 

Betinget dom 1 - - 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1, nr. 2, 1. led. An-

det seksuelt forhold ved 

ulovlig tvang 

Delvis betinget 

dom 

- - 1 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1 nr. 2, 2. led. An-

det seksuelt forhold ved 

udnyttelse af hjælpeløs 

tilstand 

Ubetinget dom 5 4 3 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1 nr. 2, 2. led. An-

det seksuelt forhold ved 

udnyttelse af hjælpeløs 

tilstand 

Betinget dom 2 1 1 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 1 nr. 2, 2. led. An-

det seksuelt forhold ved 

udnyttelse af hjælpeløs 

tilstand 

Delvis betinget 

dom 

2 1 1 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 2. Andet seksuelt 

forhold med barn under 

12 år 

Ubetinget dom 26 22 19 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 2. Andet seksuelt 

forhold med barn under 

12 år 

Betinget dom 8 5 6 

Afgørelser 
Strfl. §§ 225, jf. 216, 

stk. 2. Andet seksuelt 

forhold med barn under 

12 år 

Delvis betinget 

dom 

1 2 2 

Total     163 146 149 
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