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Strafferetskontoret 
Justitsministeriet   Sagsnummer 2019-731-0062 

Udtalelse i forbindelse med høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven 
(Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse)  

1. Justitsministeriet har den 29. september fremlagt et udkast til forslag til lov om ændring af 
straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse). Det foreslås at nyaffatte straffelovens § 216, 
stk. 1, således at den, der har samleje med en person, som ikke samtykker heri, straffes for voldtægt. 
Straffelovens § 216, stk. 1, skal ophæves, og i stedet skal følgende bestemmelse indsættes:  

»§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke 
har samtykket heri.«  

Desuden skal § 228 ændres, således at de to henvisninger til »§ 216, stk. 1, nr. 2,« udgår. 

Formålet med den foreslåede lovændring er at ”tydeliggøre det strafferetlige værn mod indgreb i 
den seksuelle selvbestemmelsesret og den seksuelle integritet”. Samtidig vil lovændringen kunne 
”medvirke til at markere samfundets afstandtagen fra seksuelle handlinger, som ikke er frivillige, og 
dermed bidrage til en generel holdningsændring i samfundet”.  

Den foreslåede voldtægtsbestemmelse skal sikre et styrket fokus på den seksuelle 
selvbestemmelsesret og sende et klart signal om, at voldtægt ikke handler om tvang eller pligt til at 
sige fra. Det skal være klart, at den initiativtagende part generelt har et ansvar for at sikre, at den 
eller de andre parter samtykker i samlejet. 

Begge parter skal samtykke, og samtykket skal foreligge under hele samlejet. Ellers er det voldtægt. 
Dette skal også gælde i parforhold.  

- I lyset af formålet med lovændringen må det alt andet lige betragtes som en stor fordel, at 
lovteksten tænkes affattet på en enkel måde med en fyndig ordlyd. Dette vil kunne lette 
en bred formidlingsindsats og bidrage til en grundlæggende forståelse i befolkningen af 
meningen med lovændringen. Den nærmere fortolkning af bestemmelsens rækkevidde må 
under alle omstændigheder fastlægges i kraft af forarbejderne. Det er i den forbindelse 
ikke afgørende, at det sproglige omdrejningspunkt i bestemmelsen bliver begrebet 
”samtykke”, ikke ”frivillighed”.  

2. Der er med forslaget ikke tilsigtet nogen ændring i kriminaliseringen af de forhold, som allerede i 
dag er strafbare som voldtægt efter den hidtil gældende bestemmelse i straffelovens § 216, stk. 1, 
dvs. hvor samlejet tiltvinges ved vold eller trussel om vold, eller hvor samlejet skaffes ved ulovlig 
tvang eller med en person, som befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er 
ude af stand til at modsætte sig handlingen.  
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Samtykket skal være afgivet frivilligt og være udtryk for den pågældendes frie vilje, bedømt ud fra 
omstændighederne ved den konkrete situation. Det afgørende er, at personen har haft mulighed for 
at tage stilling til, om vedkommende vil deltage i samlejet. 

Et samtykke kan komme til udtryk gennem ord eller handling. Der stilles ikke krav om, at samtykke 
skal være udtrykt direkte eller i øvrigt på nogen bestemt måde. Samtykke efter den foreslåede 
bestemmelse skal således vurderes uformaliseret og ud fra en konkret og samlet vurdering.  

Det er en forudsætning for strafansvar efter af den foreslåede bestemmelse, at gerningspersonen 
har handlet med fornødent forsæt. Vedkommende skal således have opfattet og forstået, at 
forurettede ikke samtykkede i samlejet. Forslaget indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt for 
domfældelse, at gerningspersonen burde vide, at samlejet var gennemført uden samtykke.  

Der vil som udgangspunkt være en formodning for, at en person, der samtykker i et samleje, ikke 
blot forholder sig helt passivt, men deltager i et eller andet omfang.  

Handlinger, der kan være udtryk for et samtykke til samleje, kan bl.a. være kys, berøringer, nydende 
lyde eller relevante bevægelser. Selv om sådanne handlinger foreligger, kan der i visse tilfælde være 
en formodning imod, at et samtykke foreligger. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis samlejet er 
gennemført under omstændigheder, der er egnet til at virke intimiderende.  

Lovforslaget forudsætter, at uskyldsformodningen fortsat gælder i sager om voldtægt. Det er 
anklagemyndigheden, der har bevisbyrden for, at tiltalte har overtrådt en straffebestemmelse med 
den påkrævede tilregnelse. Det er følgelig op til anklagemyndigheden at føre bevis for, at tiltalte 
havde samleje med forurettede, at forurettede ikke deltog med samtykke, og at tiltalte havde forsæt 
med hensyn til, at forurettede ikke samtykkede. Domfældelse kræver, at beviset har en sådan 
styrke, at der ikke er nogen rimelig tvivl om, at tiltalte er skyldig. Hvis der ikke er andre beviser end 
tiltaltes og forurettedes forklaringer, og de to parter forklaringer om forløbet er forskellige, vil 
afgørelsen i første række bero på en bedømmelse af troværdigheden af forklaringerne. Hvis de 
modstridende forklaringer af retten vurderes at være lige troværdige, skal der frifindes.  

3. Om der i et givet tilfælde forelå et samtykke, skal vurderes objektivt ud fra oplysningerne om 
personens deltagelse i samlejet, herunder personens ord og handlinger. Det er i den forbindelse ikke 
afgørende, om vedkommende egentlig havde lyst til at medvirke i samlejet. En person, som efter sin 
indre overbevisning ikke ønsker et samleje, men som alligevel vælger at gå med til samlejet, anses 
for at have samtykket. 

Ved afgørelsen af, om der objektivt set var et samtykke i tilfælde af passivitet fra forurettedes side, 
sondres der i forslaget mellem to forskellige grupper af tilfælde.  

Først redegøres der for situationer, hvor passivitet er udtryk for, at den forurettede agerede ud fra 
en ubevidst frygtbetinget tilstand, hvor vedkommende ikke gjorde modstand (”frøs”). Objektivt set 
vil der i sådanne tilfælde ikke være tale om et samtykke. I praksis vil spørgsmålet herefter være, om 
gerningspersonen handlede med forsæt, dvs. havde den fornødne forståelse af, at samlejet objektivt 
set blev gennemført uden samtykke. Det vil i den forbindelse have betydning, om gerningspersonen 
havde grund til at tro, at forurettede samtykkede.  

Efter redegørelsen for bedømmelsen af tilstande, hvor forurettede befinder sig i en ubevidst 
frygtbetinget tilstand og derfor ”fryser”, indeholder bemærkningerne til lovforslaget følgende afsnit: 
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”Når der ses bort fra ovennævnte situationer, vil der ved ”total passivitet” forstås den situation, hvor 
den ene person ikke foretager sig nogen form for handling, der kan indikere samtykke eller 
manglende samtykke til samleje.”  

Udtrykket ”total passivitet” og redegørelsen for bedømmelsen af sådanne tilfælde er hentet fra 
mindretallets udtalelse i Straffelovrådets betænkning, og det indgår tillige i det enighedspapir, som 
regeringen og dens støttepartier fremlagde den 1. september.  

I de situationer, hvor der er udvist ”total passivitet” fra den ene persons side, er der efter 
bemærkningerne til forslaget en formodning for, at vedkommende ikke samtykker, og derfor må den 
person, der ønsker samleje gennemført, gøre noget for at sikre sig, at vedkommende samtykker.  

Også ved ”total passivitet” må det dog afhænge af ”en konkret og samlet vurdering”, om deltagelse i 
samlejet kan anses for at være sket med samtykke. Det vil i sådanne tilfælde kunne indgå i 
vurderingen, om parterne tidligere har haft samleje gennemført med samtykke, der er foregået på 
samme måde, uden at der har været tale om indirekte trusler eller psykisk vold mv.  

Det forudsættes med andre ord, at der objektivt set også kan foreligge et samtykke ved ”total 
passivitet”. Det er ikke umiddelbart forståeligt, hvordan ”total passivitet” kan tages som udtryk for, 
at der objektivt set er afgivet et samtykke. Der menes muligvis, at et samtykke kan være stiltiende 
eller underforstået i kraft af parternes indbyrdes relation. I givet fald må meningen være, at der i 
visse tilfælde af ”total passivitet” ikke skal være en pligt for den, der ønsker et samleje, til først at 
sikre sig, at der faktisk er samtykke fra den anden part.  

Retspolitisk vil der godt kunne argumenteres for, at hvis parterne tidligere har haft samleje, hvor den 
ene part har føjet den anden og er gået med til samværet, men ikke har deltaget aktivt, kræves der 
ikke samtykke, men forholdet betragtes som frivilligt og straffrit. Dette ville være i god 
overensstemmelse med den model, som flertallet i Straffelovrådet anbefalede. Mindretallet i 
Straffelovrådet lagde sig imidlertid på en linje, som fører til præcis samme resultat, nemlig ved at 
anføre det forbehold om ”en konkret og samlet vurdering”, som nu har fundet vej til 
enighedspapiret og bemærkningerne i lovudkastet. 

Flertallet i Strafferådet lagde til grund, at frivilligheden kan fremgå af ”den konkrete situation og 
sammenhæng” og dermed ikke behøver at antage form af en udtrykkelig tilkendegivelse. Tilsvarende 
antog mindretallet, at et samtykke skal vurderes helt uformaliseret og dermed godt kan være 
stiltiende, hvilket i det væsentlige indebærer det samme som den af flertallet anbefalede ordning. 

I lyset heraf kan der stilles et meget stort spørgsmålstegn ved, om det er retvisende, når det i 
bemærkningerne til lovudkastet anføres, at det i passivitetssituationer vil kunne påhvile den 
initiativtagende part en videre forpligtelse til at sikre, at den anden part samtykker, hvis 
vedkommende forholder sig passiv, end ved en frivillighedsbaseret bestemmelse. 

- Det må anbefales, at der under den videre behandling af lovforslaget foretages en 
nærmere uddybning af, hvad det egentlig er for tilfælde, hvor der kan foreligge et 
samtykke, selv om den ene part i et samleje forholder sig ”totalt passiv”, og hvor der 
følgelig ikke påhviler den anden part en pligt til at sikre sig, at der faktisk foreligger et 
samtykke. Bemærkningerne til lovudkastet er beklageligt sparsomme. 

4. Det er ikke tanken, at uagtsomhed skal være strafbart i forbindelse med kriminaliseringen af 
voldtægt. Straffelovrådet har både for nylig og tidligere drøftet spørgsmålet herom. Rådet har i den 
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forbindelse fremhævet, at uagtsomhed indebærer en normativ vurdering, der kan være subjektivt 
præget, og hvori individuel seksualmoral kan indgå. En sådan regulering kan svække 
forudsigeligheden i forhold til, hvilken adfærdsnorm de konkrete handlinger vil blive bedømt ud fra, 
og risikerer derfor at svække gerningspersonens retssikkerhed. Desuden kan der være en reel risiko 
for en nedsubsumering i retspraksis, hvis der indføres en bestemmelse om uagtsom voldtægt. 

I overensstemmelse med Straffelovrådets anbefaling indeholder lovudkastet et forslag om at 
afskaffe de gældende regler vedrørende hjemmel til at straffe for voldtægt, hvis ”ukendskab til 
forurettedes tilstand” kan tilregnes gerningspersonen som uagtsomt, jf. straffelovens § 228. I sin 
hidtidige affatning henviser § 228 bl.a. til den del af voldtægtsbestemmelsen, der vedrører overgreb 
mod en person, der ”befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af 
stand til at modsætte sig handlingen”, jf. § 216, stk. 1, nr. 2, andet led.  

De ”tilstande”, der er omfattet af 2. led, er søvn, bevidstløshed, stærk beruselse, hypnotisk trance, 
fysisk lammelse og lignende. I en årrække har kriminaliseringen af uagtsomhed i denne henseende 
ikke spillet nogen rolle i praksis.  

Efter forslaget skal bestemmelsen i § 228 som hidtil gælde i forhold til andre særligt alvorlige 
seksualforbrydelser.  

Den angivne begrundelse for, at der ikke behov for en særskilt kriminalisering af uagtsomhed i 
tilfælde dækket af den foreslåede voldtægtsbestemmelse, er, at hvis en forurettet befinder sig i en 
tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, at må det stå 
gerningspersonen klart, at der ikke er samtykke. Kravet om samtykke vil efter forslaget indebære 
”sådanne skærpede krav til, at gerningspersonen må sikre sig, at et samleje er frivilligt, at det vil 
dække de situationer, hvor der bør straffes for den ikke-acceptable adfærd fra den pågældende, som 
den nugældende bestemmelse i straffelovens § 228 om uagtsomhed i relation til forurettedes 
tilstand må anses for at ville ramme”. 

- Der kan være gode begrundelser for at afstå fra kriminalisering af uagtsomhed i tilfælde, 
hvor der gennemføres et samaleje med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken 
den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Men det er ikke 
retvisende at begrunde en stillingtagen til dette spørgsmål med, at det i sådanne tilfælde 
altid vil stå gerningspersonen klart, at der ikke er samtykke. Lovforslaget bygger jo 
generelt på en forudsætning om, at det beror på ”en konkret og samlet vurdering”, om der 
foreligger samtykke, og strafansvar forudsætter, at der kan føres bevis for, at tiltalte 
havde det fornødne forsæt. Dette bør der redegøres mere dækkende for i 
bemærkningerne til lovforslaget.  

5. En del af den offentlige debat har handlet om spørgsmålet vedrørende kriminalisering af såkaldt 
”pligt- eller hverdagssex”, herunder bl.a. med deltagelse af samlevende par i langvarige forhold, hvor 
kun den ene part har lyst til sex. Debatten herom vedrører navnlig parforhold, der er præget af 
misbrug og overgreb. Psykisk vold kan bevirke et handlemønster, der kan opfattes som frivillig 
deltagelse, men ikke er det. Selv om bevisvanskelighederne i disse tilfælde vil være markante, vil en 
samtykkebaseret lovgivning kunne bidrage til en øget beskyttelse af de svage part i sådanne forhold. 

I lovudkastet rettes der ikke særlig opmærksomhed mod forholdene for ofre for psykisk vold, 
herunder i parrelationer med asymmetri i kvinders forhold til mænd med magt og kontrol over deres 
partnere. I lovudkastet omtales ”indirekte trusler eller psykisk vold mv.” alene som et moment, der 
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kan have betydning i forbindelse med den strafferetlige vurdering i forbindelse med ”total 
passivitet”.  

- Betydningen af psykisk vold mv. bør i forarbejderne til lovforslaget adresseres mere bredt, 
ikke blot i relation til situationer med ”total passivitet” fra den forurettedes side. I 
overensstemmelse med lovforslagets grundlæggende formål bør det klargøres, at psykisk 
vold generelt kan bevirke, at deltagelse i et samleje ikke er frivillig. Ved bedømmelsen af 
seksuelle handlinger foretaget i forhold præget af vold og psykisk vold bør der juridisk set 
være en stærk formodning for, at den svage parts deltagelse ikke var udtryk for samtykke.  

6. Der kan i øvrigt henvises til mine redegørelser og bemærkninger i nedennævnte artikler i to 
faglige tidsskrifter. 

Jørn Vestergaard: ”Voldtægtsparagraffen – en salomonisk løsning på valget mellem frivillighed og 
samtykke?”, Juristen nr. 3/2020 s. 117-129. 

Jørn Vestergaard: ”Voldtægtsbestemmelse med frivillighed som forankringspunkt”, Ugeskrift for 
Retsvæsen 2019.277-286. 
 
 

Med venlig hilsen,  
 
 
 

Jørn Vestergaard 


