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Spørgsmål nr. 952 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvilke oplæg fra eksperter og fagfolk og 

hvilket materiale straffelovrådet har fået udleveret til baggrund 

for arbejdet med en ny voldtægtslov?”

Svar:

Som det fremgår af Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivil-

lighedsbaseret voldtægtsbestemmelse, side 11, har rådet under behandlin-

gen af kommissoriet inddraget højesteretsdommer ved Højesteret i Sverige 

Petter Asp, som har holdt oplæg om den svenske voldtægtslovgivning fra 

2018 og har kommenteret det anførte om svensk ret, ligesom cand.mag. Tine 

Søberg, specialkonsulent i Rigspolitiet, har holdt oplæg om voldtægtsofres 

traumereaktioner, herunder spørgsmålet om såkaldt freeze response, mens 

psykolog, ph.d. Louise Hjort Nielsen, Rigspolitiets psykologtjeneste, har 

kommenteret Straffelovrådets lovudkast i relation til spørgsmålet om 

voldtægtsofres traumereaktioner. 

Herudover fremgår det af betænkningen, side 35-36, at Rigsadvokatens ana-

lyse af 6. december 2018, som blev udarbejdet af Statsadvokaten i Køben-

havn, er blevet gjort tilgængelig for Straffelovrådet med henblik på, at den 

kunne indgå i rådets arbejde. Det fremgår endvidere, at rådet har indhentet 

og gennemgået alle endelige domstolsafgørelser, som er afsagt i perioden 

fra den 1. juli 2016 til den 1. juli 2019, hvor der har været rejst tiltale for 

overtrædelse af straffelovens § 216 om voldtægt, §§ 218-220 om samleje 

ved forskellige former for udnyttelse eller misbrug mv. og § 221 om samleje 

ved tilsnigelse.

Det fremgår endvidere af betænkningen, side 50, at Straffelovrådet til brug 

for arbejdet med kommissoriet har anmodet Rigsadvokaten om oplysninger 

om antallet af falske anmeldelser (straffelovens § 165) og falske anklager 

(straffelovens § 164) om voldtægt og andre voldtægtslignende forhold.

Endelig fremgår det af betænkningen, side 53, at gennemgangen af fremmed 

ret i hovedtræk baserer sig på Justitsministeriets notits af 30. april 2019, som 

Justitsministeriet sendte til Folketinget den 3. maj 2019 (folketingsåret 

2018-19 (1. samling) Alm. del, bilag 300). Det fremgår i den forbindelse, at 

Justitsministeriet i efteråret 2018 foretog en detaljeret høring om voldtægts-

lovgivningen i England, Island, Norge, Sverige og Tyskland, og at oplys-

ningerne er samlet i den pågældende notits. Det fremgår endvidere, at Straf-

felovrådet har indhentet supplerende oplysninger fra Australien, Belgien, 
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Canada og Irland, ligesom der er foretaget en supplerende høring og ajour-

føring af de oplysninger, som Justitsministeriet har indhentet. 

Justitsministeriet kan herudover oplyse, at medlemmerne af Straffelovrådet 

har fået udleveret et omfattende baggrundsmateriale af relevans for arbejdet 

med kommissoriet, herunder materiale fra folketingsbehandlingen af beslut-

ningsforslag nr. B 146 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), relevant doms-

praksis samt videnskabelige artikler og lignende. 
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