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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1347 fra medlem af Folketinget Marlene 

Ambo-Rasmussen (V): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1347, som medlem af Folke-

tinget Marlene Ambo-Rasmussen (V) har stillet til justitsministeren den 16. 

april 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Mette Johansen 

  

Folketinget  

Lovsekretariatet 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 26. april 2021 
Kontor: Strafferetskontoret 

Sagsbeh: Rebekka Bormann Thorn 

Sagsnr.: 2021-0033-0354 
Dok.: 1946359 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 1347 fra medlem af Folketinget Marlene Ambo-Ras-

mussen (V):  

 

”Hvad mener ministeren om den sag, hvor en 19-årig mand er 

blevet frifundet for voldtægt, men er blevet dømt for at snige sig 

til samleje med en kvinde, som tydeligt har afvist at have sam-

leje med manden jf. artiklen »19-årig frifundet for voldtægt - 

men dømt for at snige sig til samleje« bragt på tv2.dk den 15. 

april 2021?” 

 

 

Svar: 

 

Af principielle årsager ønsker jeg ikke at kommentere den konkrete sag, som 

netop er afgjort af retten i Aarhus, og hvor ankefristen endnu ikke er udløbet. 

Jeg håber på spørgerens forståelse for, at jeg ikke vil risikere at sige eller 

gøre noget, der kunne opfattes som et forsøg på at påvirke domstolenes af-

gørelse under en eventuel ankesag.   

 

Helt generelt skal der dog ikke herske nogen tvivl om, at regeringen tager 

stærkt afstand fra sager om seksuelle krænkelser. Den samtykkebaserede 

voldtægtsbestemmelse, som blev vedtaget af et enigt Folketing sidste år, 

skal sikre voldtægtsofre en langt bedre retsbeskyttelse, end de havde tidli-

gere. Loven skal sikre, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det 

voldtægt, og den er dermed et vigtigt skridt i retning af at få ændret samfun-

dets forståelse af, hvad voldtægt er.  
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